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Πεξίιεςε 

Η παξνύζα εξγαζία έρεη ζαλ ζηόρν ηελ εύξεζε ελόο κνληέινπ απνηίκεζεο ηεο 

αμίαο ελόο ζηαζκνύ αλεθνδηαζκνύ πινίσλ θαη ηνλ νξηζκό δίθαηεο ηηκήο γηα ηελ 

αγνξά απηνύ. Ο ζθνπόο ηεο ζα επηηεπρζεί κε ηελ κειέηε θαη πξνζαξκνγή ήδε 

ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ ζην κνληέιν πνπ καο ελδηαθέξεη θαη κε απώηεξν 

ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ελόο κνληέινπ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πξαθηηθό επίπεδν πιήξσο θαη ρσξίο θσιύκαηα. Η εξγαζία επίζεο ζα 

παξνπζηάζεη ηα κνληέια απνηίκεζεο ηηκώλ κεηνρώλ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αγνξά ζήκεξα θαη ζα ηα αμηνινγήζεη γηα ηελ 

ρξεζηκόηεηά ηνπο ζην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη. 

Summary 

This project aims at finding and defining a model of valuation for shipping 

refueling stations and finding a fair purchasing value for them. This goal is to be 

achieved via the careful consideration and study of existing methods of 

valuation and adapting them to our model. The goal is to create a theoretical 

model that can be implemented immediately in a practical level with no 

problems. This project will also present various stock valuation models and will 

evaluate them in their functionality of assisting in our work. 
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Κεφάλαιο 1 

Πρόλογοσ 

Η παροφςα εργαςία που ανελιφκθ ςε ςυνεργαςία με τον κακθγθτι κ. Ελευκζριο 

Θαλλαςινό, ζχει ςαν ςτόχο τθν μελζτθ των διαφόρων μεκόδων αποτίμθςθσ και τθν 

εξαγωγι ςυμπεράςματοσ ςε αρχικό επίπεδο περί τθσ δυνατότθτασ μιασ εξ αυτϊν 

ςτθν αποτίμθςθ δίκαιθσ τιμισ αγοράσ για ζναν ςτακμό ανεφοδιαςμοφ πλοίων. 

Εφόςον δεν υπάρχει παρόμοια μζκοδοσ, ςκοπόσ τθσ παροφςθσ είναι να ορίςει ζνα 

αρχικά κεωρθτικό μοντζλο, το οποίο να μπορεί να εξάγει με ςαφι δεδομζνα και 

ειςαγόμενα, μια δίκαιθ τιμι για τθν αγορά ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ πλοίων, το οποίο 

κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα ςε πρακτικό επίπεδο. 

Τθν περίοδο αυτι κατά τθν οποία θ Ναυτιλία περνάει μια πολφ ςθμαντικι κρίςθ, ο 

ανεφοδιαςμόσ πλοίων με καφςιμα βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ επιςτθμονικισ και 

επαγγελματικισ ςκθνισ. Το ναυτιλιακό καφςιμο αποτελεί βαρόμετρο, όχι μόνο για 

τθν Ναυτιλία, αλλά και για τθν πορεία τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ γενικά, κάτι που 

κάνει τθ μελζτθ τθσ πορείασ του ιδιαίτερα ςθμαντικά κατά τθν περίοδο που 

διανφουμε.  

Επιπλζον θ βιομθχανία εφοδιαςμοφ πλοίων με καφςιμα είναι μια ακμάηουςα 

βιομθχανία, με ςθμαντικά κζρδθ και ςτθν οποία θ χϊρα μασ ζχει ςθμαντικι 

παρουςία. Σθμαντικόσ αρικμόσ εταιρειϊν εξειδικεφονται ςτον εφοδιαςμό καυςίμων, 

το οποίο αρκεί από μόνο του για τθν ανάπτυξθ ςθμαντικϊν ανταγωνιςτικϊν τριβϊν 

ςτον κλάδο. Επιπλζον με τον παγκόςμιο και ανοιχτό χαρακτιρα τθσ ναυτιλίασ, θ 

οποία είναι το κοντινότερο πρακτικό παράδειγμα ςτο κεωρθτικό υπόδειγμα τθσ 

ελεφκερθσ αγοράσ, αλλά και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν αυτι τθ ςτιγμι, με το 

ναυτιλιακό καφςιμο να δζχεται πιζςεισ για μείωςθ τιμισ από διάφορεσ πλευρζσ και 

για πολλοφσ και ςθμαντικοφσ λόγουσ, ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ εταιρείεσ αυτζσ 

ζχει πάρει φωτιά. 

Η βάςθ ςτθν βιομθχανία εφοδιαςμοφ καυςίμων για τθν ναυτιλία είναι ο ςτακμόσ 

ανεφοδιαςμοφ. Αν και ο ανεφοδιαςμόσ ενόσ πλοίου με καφςιμα μπορεί να γίνει ςε 

διάφορα ςθμεία, ακόμα και εν πλω αν αυτό κρικεί απαραίτθτο ςε ειδικζσ ςυνκικεσ, 

ςτο τζλοσ ο ιςτόσ του δικτφου διανομισ καυςίμων πάντα βαςίηεται και καταλιγει 

ςτον ςτακμό ανεφοδιαςμοφ. Το κφριο χαρακτθριςτικό του ςτακμοφ είναι θ αδυναμία 

μετακίνθςισ του, ζςτω και αν θ γεωγραφικι του εμβζλεια μπορεί να αυξθκεί, με το 

αντίςτοιχο ζξοδο αςφαλϊσ, από τθ χριςθ feeder πλοίων ι άλλων βοθκθμάτων. Κατά 

ςυνζπεια ο ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ αφορά μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, τθν οποία και 

εξυπθρετεί.  

Αυτό ςθμαίνει ότι ιδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθν ςωςτι επιλογι των 

ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ, που κα αποτελοφν το δίκτυο κάκε εταιρείασ που 
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ενδιαφζρεται να αναπτφξει το δίκτυό τθσ. Οι περιςςότερεσ μεγάλεσ εταιρείεσ του 

χϊρου διακζτουν ιδθ ζνα εκτεταμζνο δίκτυο ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ, το οποίο 

αποτιμάται ςε δισ $, αλλά όλεσ ανεξαιρζτωσ ςτα Annual Reports που δθμοςιεφουν 

επιμζνουν ςτθν ςτρατθγικι τθσ ςυνεχοφσ και δυναμικισ ανάπτυξθσ. Αυτό τισ οδθγεί 

ςτθν διαρκι ζρευνα για αγορά νζων διακζςιμων ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ, με τουσ 

οποίουσ κα μεγαλϊςουν ακόμα περιςςότερο το υπάρχον δίκτυο. 

Το ερϊτθμα που προκφπτει από αυτό είναι το εξισ: Είναι δυνατόν θ αγορά ενόσ 

ςτακμοφ να μθν είναι επικερδισ για μια εταιρεία; Η απάντθςθ ςε αυτό δεν μπορεί να 

δοκεί χωρίσ ςκζψθ και μελζτθ. Είναι αλικεια ότι καμία εταιρεία δεν κα προχωροφςε 

ςτθν αγορά ενόσ οποιουδιποτε επενδυτικοφ ςτοιχείου, αν δεν τθσ απζφερε κζρδθ. 

Αυτό το ςτοιχείο είναι βζβαιο ότι αποδίδει ι θ εταιρεία κεωρεί ότι κα αποδϊςει υπό 

τθν διαχείριςι τθσ, κετικζσ χρθματικζσ ροζσ. Ωςτόςο θ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ 

υπερβαίνει τισ ροζσ αυτζσ και απαιτεί να μάκει αν είναι δυνατόν ζνα ςτοιχείο να 

αποβεί ηθμιογόνο εξαιτίασ τθσ αλόγιςτθσ ςπατάλθσ πόρων κατά τθν αγορά του. 

Η χρθματοοικονομικι διοικθτικι χρθςιμοποιεί για πολλά ζτθ το εργαλείο τθσ 

χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ αξιογράφων. Κατά τθν αποτίμθςθ αυτι 

χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι βαςιςμζνοι ςε χρθματοοικονομικά δεδομζνα για τθν 

εφρεςθ τθσ δίκαιθσ τιμισ επζνδυςθσ- αγοράσ μιασ μετοχισ, ςυνικωσ, ι άλλου 

αξιογράφου από ζναν επενδυτι. Λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνοσ διατιρθςθσ τθσ 

μετοχισ, όπωσ επίςθσ και τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ που βρίςκεται πίςω από αυτιν. 

Με τθν αποτίμθςθ αυτι οι αναλυτζσ ζχουν ζνα εργαλείο για να κρίνουν αν μια 

μετοχι πρζπει ι δεν πρζπει να αγοραςτεί και αν κα φζρει κζρδθ ςτθν περίοδο 

διατιρθςισ τθσ ι με τθν μετζπειτα πϊλθςι τθσ.  

Οι μζκοδοι αυτοί ζχουν ζωσ τϊρα ςαν βάςθ τουσ μόνο τον κόςμο των μετοχϊν και 

όχι κάποιο άλλο επενδυτικό ςτοιχείο πζραν των αξιογράφων. Κατά ςυνζπεια είναι 

εφλογο το ερϊτθμα αν είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί κάποιο από αυτά τα 

μοντζλα για τθν εφρεςθ δίκαιθσ τιμισ ςτθν αγορά ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ πλοίων, 

προκειμζνου να δοκεί μια απάντθςθ ςτο βαςικό ερϊτθμα που προκφπτει από τθν 

ςυνεχι εξάπλωςθ των εταιρειϊν παροχισ ναυτιλιακϊν καυςίμων. 

Στθν παροφςα εργαςία κα μελετιςουμε τισ βαςικότερεσ μεκόδουσ αποτίμθςθσ, όπωσ 

αυτζσ κρίνονται από το Chartered Financial Analysts Institute, με αρχικό ςκοπό να 

κρίνουμε αν είναι δυνατόν κάποιεσ από αυτζσ να εφαρμοςτοφν ςτθν ναυτιλία για 

διαφορετικι επενδυτικι βάςθ. Αν αυτό δεν είναι ευκζωσ δυνατόν, κα προχωριςουμε 

ςτθν επιλογι μιασ εξ αυτϊν, προκειμζνου να λειτουργιςει ςαν βάςθ για τθν 

δθμιουργία του δικοφ μασ μοντζλου.  

Το μοντζλο που κα δθμιουργθκεί, κα ζχει διττό ςκοπό: 
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 Να αποτελζςει τθν κεωρθτικι βάςθ για τθν αποτίμθςθ ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ 

πλοίων ςτο μζλλον και ενδεχομζνωσ και για τθν δθμιουργία νζων μοντζλων 

αποκλειςτικά για τον κλάδο τθσ ναυτιλίασ 

 Να ζχει άμεςθ πρακτικι εφαρμογι, μζςω τθσ ςαφινειασ των απαραίτθτων 

ειςαγωγϊν ςε αυτό και τθσ πρακτικισ δυνατότθτάσ του να ερμθνεφςει και τα 

πρακτικά φαινόμενα, από τθν κεωρθτικι ςκοπιά τουσ. 

Το ςτόχο μασ κα επιτφχουμε ξεκινϊντασ ςτο κεφάλαιο που ακολουκεί με μια 

ςυνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικότερων όρων όπωσ ζχουν αυτοί κρικεί, οι οποίοι 

είναι απαραίτθτοι για μια βαςικι ειςαγωγι ςτον κόςμο τθσ χρθματοοικονομικισ 

αποτίμθςθσ. Στο επόμενο κεφάλαιο κα γίνει μια ςυνοπτικι κεωρθτικι παρουςίαςθ 

όλων των μοντζλων αποτίμθςθσ, τα οποία ζχουν οριςτεί ςαν βαςικά, ενϊ ςτο τζταρτο 

κεφάλαιο κα παρουςιαςτεί εκτενϊσ το μοντζλο ςτο οποίο κα βαςιςτοφμε, μαηί με 

τθν αιτιολόγθςθ για τθν επιλογι του. Στο ίδιο κεφάλαιο και με βάςθ το επιλεγμζνο 

μοντζλο κα δθμιουργθκεί το μοντζλο που μασ ενδιαφζρει και κα αποτυπωκεί 

μακθματικά. Η εργαςία κα κλείςει με τα ςυμπεράςματα που ςυνιγαμε από το 

ςφνολο τθσ μελζτθσ μασ. 
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Κεφάλαιο 2 

Θεωρητική προςζγγιςη και επεξήγηςη των εννοιών τησ χρηματοοικονομικήσ 

αξιολόγηςησ 

 

Ρριν προχωριςουμε ςτθν ανάπτυξθ του μοντζλου, είναι απαραίτθτο να 

προςδιορίςουμε και να εξθγιςουμε οριςμζνεσ ζννοιεσ οι οποίεσ είτε είναι 

απαραίτθτεσ και κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθ ςυνζχεια, είτε είναι απαραίτθτεσ για τθν 

πλιρθ κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ του μοντζλου που κα ακολουκιςει. Επιπλζον, 

δεδομζνου ότι θ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν χρθματοοικονομικι αποτίμθςθ είναι 

βαςιςμζνθ ςτθν αποτίμθςθ αξιϊν χρεογράφων κυρίωσ, κα γίνει, όπου είναι 

απαραίτθτο, θ απαραίτθτθ επεξιγθςθ του τρόπου με τον οποίο οι ζννοιεσ αυτζσ 

πρζπει να προςαρμοςτοφν ςτο μοντζλο που επιδιϊκουμε να δθμιουργιςουμε. 

Η πρϊτθ ζννοια που οφείλουμε να προςεγγίςουμε είναι κακεαυτι θ ζννοια τθσ αξίασ. 

Η αξία ςαν ζννοια πολλζσ φορζσ ςυγχζεται, λανκαςμζνα, με τισ ζννοιεσ του κόςτουσ ι 

τθσ τιμισ. Η αξία κάκε αντικειμζνου – αγακοφ – προϊόντοσ είναι κακαρά υποκειμενικι 

και διαφζρει από άτομο ςε άτομο. Ο λόγοσ φπαρξθσ του διεκνοφσ εμπορίου είναι ότι 

διαφορετικζσ ομάδεσ ανκρϊπων δίνουν διαφορετικι αξία ςε προϊόντα – αγακά – 

φορτία που κατζχονται από τουσ ίδιουσ και άλλουσ. Ωςτόςο για λόγουσ πρακτικοφσ, 

πρζπει να υπάρχει τρόποσ να προςδιορίηεται θ αξία ενόσ αντικειμζνου, για λόγουσ 

ςυναλλαγϊν και όχι μόνο.  

Οριςμοί και διαφοροποιήςεισ τησ αξίασ 

Για τον παραπάνω λόγο θ ζννοια τθσ αξίασ ζχει προςλάβει αρκετζσ προςδιοριςτικζσ 

παραμζτρουσ. Οι πρϊτεσ παράμετροι που κα ςυναντιςουμε είναι οι ζννοιεσ τθσ 

αγοραίασ και πραγματικήσ αξίασ. Πταν αναφερόμαςτε ςε χρεόγραφα αγοραία αξία 

είναι ουςιαςτικά θ τιμι του χρεογράφου ςτθν αγορά ςτθν οποία αυτό 

διαπραγματεφεται. Στθν παροφςα ανάλυςθ αγοραία αξία για ζνα ςτακμό 

ανεφοδιαςμοφ μπορεί να κεωρθκεί το κόςτοσ απόκτθςισ του, κακαρό χωρίσ να 

περιλαμβάνει τα κόςτθ διαχείριςθσ και τα λειτουργικά κόςτθ. Η πραγματικι αξία 

είναι μια ζννοια κακαρά κεωρθτικι, θ οποία ορίηεται ωσ: 

Η αξία, δεδομζνθσ μιασ υποκετικισ πλιρουσ αντίλθψθσ των επενδυτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του αντικειμζνου που εξετάηεται.1 

 Ο ςυγκεκριμζνοσ οριςμόσ περιλαμβάνει μζςα του τθν υπόκεςθ, το οποίο ςθμαίνει 

ότι αν και πάντα κα κζλαμε να ορίςουμε μια πραγματικι αξία για κάκε αντικείμενο, 

ςτο τζλοσ, προκειμζνου να το κάνουμε, είμαςτε υποκείμενοι ςε υποκζςεισ και 

ςενάρια, για ςτοιχεία, τα οποία ποτζ δε μποροφμε να γνωρίηουμε με ακρίβεια.  

                                                           
1
 (CFA 2013, 2013) 
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Σε μια τζλεια ρυκμιςμζνθ αγορά, ςτθν ελεφκερθ αγορά, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθ 

βιβλιογραφία2, θ αγοραία αξία ενόσ αντικειμζνου είναι και θ πραγματικι του αξία. 

Από τθν ίδια βιβλιογραφία ωςτόςο γνωρίηουμε, ότι θ ελεφκερθ αγορά είναι μια 

κεωρθτικι άςκθςθ επί χάρτου, λόγω των υποκζςεων που γίνονται για τθν φπαρξι 

τθσ. Ανάμεςα ςε άλλεσ, από τισ ςθμαντικότερεσ υποκζςεισ για τθν φπαρξθ τθσ 

ελεφκερθσ αγοράσ είναι θ πλιρθσ πλθροφόρθςθ όλων των μελϊν τθσ αγοράσ. Αν και 

ηοφμε ςτθν εποχι τθσ πλθροφορίασ3, όπου είναι εφκολο να λάβει κάκε 

ενδιαφερόμενοσ ςαφείσ και ςυνικωσ ακριβείσ πλθροφορίεσ για ότι τον ενδιαφζρει, 

για τθν περίπτωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ, το πρόβλθμα περιπλζκεται 

περιςςότερο. Ο λόγοσ είναι ότι θ αποτίμθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου βαςίηεται 

ςε χρθματοροζσ που τοποκετοφνται ςτο μζλλον, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί 

κάποιοσ με πλιρθ βεβαιότθτα να τισ προςδιορίςει. Αν και υπάρχουν αποδεκτζσ 

μζκοδοι προβλζψεων των ροϊν αυτϊν, είναι προφανζσ ότι θ πρόβλεψθ μπορεί να 

διαφζρει ςθμαντικά από αναλυτι ςε αναλυτι, γιατί μπορεί να διαφζρουν οι 

παράμετροι ι/και θ πορεία τουσ, όπωσ τθν ζχουν αποτυπϊςει οι ενδιαφερόμενοι. 

Επιπλζον, διαφορετικζσ μζκοδοι μπορεί να επιφζρουν διαφορετικά αποτελζςματα 

για τθν ίδια περίπτωςθ, ανάλογα με τθν τρόπο υπολογιςμοφ και τθν βαρφτθτα που 

δίνεται ςε κάκε παράγοντα που επθρεάηει τθν αξία ι τθν τιμι του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου.  

Κατά ςυνζπεια είναι αδφνατο, όταν μιλάμε για αποτίμθςθ Ραροφςασ Αξίασ, μια 

ζννοια που εξ οριςμοφ αναφζρεται ςε πρόβλεψθ μελλοντικϊν χρθματοροϊν, να 

υπάρχει πλιρθσ ι κοινι πλθροφόρθςθ για κάκε ενδιαφερόμενο. Αυτόσ είναι και ο 

βαςικότεροσ λόγοσ, αν και πλαιςιϊνεται και από άλλουσ, για τον οποίο ςτθν αγορά θ 

πραγματικι αξία διαφζρει πάντα ςχεδόν από τθν αγοραία αξία και ενδεχομζνωσ 

ςθμαντικά. Επίςθσ οφείλουμε να ειςάγουμε μια νζα ζννοια, τθν Προβλεφθείςα 

πραγματική αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, που είναι ουςιαςτικά θ πρόβλεψθ 

που ζχει γίνει αποδεκτι, μετά τθν ανάλυςθ. Η προβλεφκείςα πραγματικι αξία, ι 

απλά προβλεφκείςα αξία, διαφζρει από τθν πραγματικι αξία του ςτοιχείου. Σκοπόσ 

του κάκε αναλυτι και κάκε ανάλυςθσ είναι ο μθδενιςμόσ του ςφάλματοσ, ι ορκότερα 

θ διατιρθςι του μζςα ςτα επιτρεπτά όρια του ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ.  

Σκοπόσ τθσ αποτίμθςθσ για κάκε περιουςιακό ςτοιχείο είναι θ επιτυχία κζρδουσ από 

τθν απόκτθςι του. Το κζρδοσ αυτό ποικίλει ςε φφςθ, ανάλογα με τθν φφςθ και του 

ςτοιχείου, ωςτόςο, κατά κανόνα, κάκε παρζκκλιςθ τθσ αγοραίασ τιμισ από τθν 

πραγματικι τιμι, όπωσ αυτι ζχει υπολογιςτεί από τον αναλυτι, αποτελεί ευκαιρία 

κζρδουσ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι κεωρθτικισ προςζγγιςθσ του υπολογιςμοφ αυτοφ 

                                                           
2
 (Smith, 1776) 

3
 (Kluver, 2013) 
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του κζρδουσ, δεν είναι ωςτόςο ςκοπόσ τθσ παροφςθσ. Για λόγουσ ακαδθμαϊκοφσ κα 

παρουςιαςτεί ο ακόλουκοσ4: 

     (   )  (    ) 

Εξίςωςη 2.1 Τπολογιςμόσ Κζρδουσ 

o   : Η προβλεφκείςα πραγματικι αξία του ςτοιχείου όπωσ τθν ζχει υπολογίςει ο 

αναλυτισ 

o  : Η αγοραία αξία του ςτοιχείου (τιμι) 

o  : Η πραγματικι αξία του ςτοιχείου 

Ο παραπάνω τφποσ μασ ορίηει τθν διαφορά ςτθν τιμι ςαν το άκροιςμα δφο 

διαφορετικϊν ςτοιχείων. Το πρϊτο ςτοιχείο είναι θ διαφορά ανάμεςα ςτθν τιμι που 

ορίςτθκε για το ςτοιχείο και τθν πραγματικι του αξία (αναφζρεται ςτθν 

βιβλιογραφία5 ςαν mispricing, το λάκοσ ςτον οριςμό τθσ τιμισ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου), ενϊ το δεφτερο ςτοιχείο είναι το λάκοσ ςτον υπολογιςμό τθσ αξίασ του 

ςτοιχείου από τον αναλυτι, θ διαφορά τθσ πραγματικισ αξίασ με τθν υπολογιςμζνθ 

πραγματικι αξία.  

Είναι ςθμαντικό να παρατθριςουμε ότι προφανϊσ, εφόςον το φαινόμενο του 

mispricing ςτθρίηεται ςε ςθμαντικό βακμό και ςτθν Ρροβλεφκείςα Αξία του 

ςτοιχείου, υπάρχουν πάντα αποκλίςεισ, ενίοτε ςθμαντικζσ, από τισ προβλζψεισ ακόμα 

και των καλφτερων και πλζον αξιόπιςτων αναλυτϊν. Οι αποκλίςεισ αυτζσ, μποροφν να 

οφείλονται ςε μεγάλο αρικμό παραγόντων, όπωσ για παράδειγμα τθν παράβλεψθ 

ενόσ πικανοφ κινδφνου από ζναν αναλυτι, ι τθν λανκαςμζνθ απάλειψθ κάποιων 

μεταβλθτϊν από ζνα υπόδειγμα, των οποίων οι διακυμάνςεισ μεταφζρονται ςτισ 

αξίεσ του ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ. Σθμαντικι πθγι διαφοροποιιςεων ςυνικωσ, όταν 

αναφερόμαςτε ςε υψθλά επίπεδα ανάλυςθσ και αξιοπιςτίασ αναλυτϊν, αποτελεί θ 

επιλογι τθσ μεκόδου αποτίμθςθσ.  

Οι διαφορετικζσ μζκοδοι αποτίμθςθσ, μνεία για τισ οποίεσ κα γίνει παρακάτω, 

αποτυπϊνουν τθν αξία ενόσ ςτοιχείου με διαφορετικό τρόπο και λαμβάνοντασ 

υπ’όψιν διαφορετικά μεγζκθ. Μζχρι ςτιγμισ κανείσ δεν ζχει καταφζρει να αποδείξει 

ότι κάποια από τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται είναι «λανκαςμζνθ». Πλεσ οι 

μζκοδοι είναι δοκιμαςμζνεσ και ζχουν δϊςει κατά καιροφσ ςωςτά αποτελζςματα, 

πάντα μζςα ςτα όρια του ςτατιςτικοφ λάκουσ. Είναι ωςτόςο, ςχετικά, αςφαλζσ να πει 

κανείσ ότι ςυγκεκριμζνεσ μζκοδοι ενδείκνυνται για ςυγκεκριμζνεσ αγορζσ. Ακόμα και 

ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το αποτζλεςμα δεν είναι ποτζ εξαςφαλιςμζνο. Χρονικζσ 

ανωμαλίεσ, περιοδικότθτα – αν και θ περιοδικότθτα μπορεί να προβλεφκεί από το 

ςφνολο ςχεδόν των μεκόδων -  πρακτικι αδυναμία του επενδυτι ι τθσ αγοράσ για να 

εκμεταλλευκεί το παράκυρο ευκαιρίασ για τθν απόκτθςθ κζρδουσ και άλλοι 

                                                           
4
 (CFA 2013, 2013) 

5
 (CFA 2013, 2013) 
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παράγοντεσ μπορεί να ακυρϊςουν ι να αντικροφςουν τα αποτελζςματα μιασ, ςωςτισ 

κατά τα άλλα, πρόβλεψθσ. Κατά ςυνζπεια θ πείρα6 λζει ότι οι περιςςότεροι 

επενδυτζσ περιμζνουν, μαηί με μια ςωςτά διατυπωμζνθ και τεκμθριωμζνθ πρόβλεψθ, 

μια διακφμανςθ τθσ αγοράσ ι όπωσ είναι περιςςότερο διαδεδομζνο, ζναν καταλφτη 

για να κάνουν κάποια κίνθςθ. 

Συνεχίηοντασ ςτο κομμάτι τθσ αποτίμθςθσ, ειςάγουμε δφο νζεσ ζννοιεσ και οριςμοφσ, 

τθν Αξία Σρζχουςασ Επιχείρηςησ (going concern value) ι όπωσ είναι περιςςότερο 

γνωςτι Σρζχουςα Αξία και τθν Αξία Ρευςτοποίηςησ. Η Τρζχουςα Αξία αφορά ςτθν 

αποτίμθςθ ενόσ ςτοιχείου εν ενεργεία, με τθν υπόκεςθ ότι αυτό κα ςυνεχίςει 

τουλάχιςτον ςτο προςεχζσ μζλλον να αποδίδει ροζσ. Η Αξία ευςτοποίθςθσ αφορά ςε 

ζνα ςτοιχείο το οποίο αναμζνεται ςφντομα να ςταματιςει να αποδίδει, για κάκε 

λόγο. Σε μια πρόχειρθ αντιπαραβολι μποροφμε να ποφμε με βεβαιότθτα ότι θ Αξία 

ευςτοποίθςθσ είναι πάντα χαμθλότερθ από τθν Τρζχουςα Αξία ενόσ ςτοιχείου, 

δεδομζνου ότι θ δεφτερθ περιλαμβάνει και τθν αξία των διαδικαςιϊν τισ οποίεσ 

μπορεί να περιλαμβάνει ι ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνεται το επενδυτικό 

ςτοιχείο. Ωςτόςο, για το ενδεχόμενο ρευςτοποίθςθσ, υπάρχουν πάντα κάποιοι 

διαχωριςμοί ανάμεςα ςε περιπτϊςεισ και καταςτάςεισ. Το παράδειγμα που 

χρθςιμοποιείται κατά κόρον7 είναι θ φπαρξθ inventory ςε μια εταιρεία, το οποίο κα 

πωλθκεί ςε τιμι πολφ χαμθλότερθ αν πρζπει να ρευςτοποιθκεί άμεςα, ενϊ ςίγουρα 

μπορεί να επιτευχκεί ςθμαντικά καλφτερθ τιμι αν υπάρχει το βάκοσ χρόνου για τθν 

πϊλθςι του. Μια από τισ ςθμαντικότερεσ υποπεριπτϊςεισ τθσ Αξίασ ευςτοποίθςθσ 

είναι θ Αξία Συντεταγμζνθσ ευςτοποίθςθσ. Επειδι το αντικείμενο τθσ παροφςθσ 

εργαςίασ είναι οι ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ πλοίων, οι οποίοι κατά κανόνα κεωρείται 

ότι κα ςυνεχίςουν να εργάηονται και να αποδίδουν ροζσ ςτο άμεςο μζλλον, δε κα μασ 

απαςχολιςει άλλο το κζμα τθσ Αξίασ ευςτοποίθςθσ και των υποπεριπτϊςεϊν τθσ, 

ενϊ γίνεται διάκριςθ ότι από αυτό το ςθμείο ςτθν αναφορά τθσ Ρροβλεφκείςασ Αξίασ 

κα μιλάμε πάντα για τθν Τρζχουςα Αξία.  

Δίκαιη τιμή και Επενδυτική αξία 

Ραραπάνω ζχουμε δει ότι τελικά θ ζννοια τθσ αξίασ είναι πάντα ςχετικι. Μάλιςτα 

εξαρτάται όχι μόνο από προβλζψεισ χρθματοοικονομικϊν μεγεκϊν, αλλά ακόμα και 

από προςδοκίεσ κακαρά υποκειμενικζσ ι/και από γεγονότα τυχαία και πζρα από τθ 

δφναμθ των αναλυτϊν. Υπιρξε πάντα το κζμα τθσ πρόβλεψθσ μιασ τιμισ ςτθν οποία 

οι κατζχοντεσ τα επενδυτικά ςτοιχεία κα ιταν διατεκειμζνοι να τα πουλιςουν και οι 

αντίςτοιχοι διακζτοντεσ χρθματικά διακζςιμα κα ιταν πρόκυμοι να τα αγοράςουν. Η 

τιμι αυτι ζχει οριςτεί ωσ Δίκαιη Σιμή και ο οριςμόσ τθσ είναι: 

                                                           
6
 (Faak, 2012) 

7
 (CFA 2013, 2013) 
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Η τιμι ςτθν οποία ζνα επενδυτικό ςτοιχείο κα αλλάξει χζρια από ζναν πρόκυμο 

πωλθτι ςε ζνα πρόκυμο αγοραςτι, εφόςον ο πρϊτοσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να 

πουλιςει και ο δεφτεροσ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να αγοράςει.8 

Κατά ςυνζπεια θ  δίκαιθ τιμι είναι αυτό που ςε άλλεσ περιπτϊςεισ αναφζρεται ςαν 

το ςθμείο Break Even ι το ςθμείο μθδενικοφ κζρδουσ9, μια τιμι ςτθν οποία οφτε ο 

πωλθτισ, οφτε ο αγοραςτισ δεν ζχει κζρδοσ ι ηθμία.  

Στθν αγορά θ γνϊςθ τθσ Δίκαιθσ Τιμισ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, όταν ζρκει ςε 

αντιπαραβολι με τθν Ρροβλεφκείςα Αξία. Η κάκε αγοραπωλθςία είναι μια 

ανταλλαγι ενόσ ςτοιχείου του οποίου θ προβλεφκείςα αξία είναι χαμθλότερθ από τθ 

δίκαιθ τιμι για τον πωλθτι και μεγαλφτερθ για τον αγοραςτι. Αυτό αςφαλϊσ ιςχφει 

πάντα ςε κεωρθτικό επίπεδο, κακϊσ είναι ιδιαίτερα δφςκολο να υπάρχει μια και 

μόνθ δίκαιθ τιμι για κάκε ςτοιχείο, ςυνικωσ υπάρχει μια ανά αναλυτι, όπωσ και το 

γεγονόσ ότι οι εκάςτοτε αγοραςτζσ λαμβάνουν υπ’όψιν πζραν από τθν κακαρι αξία 

και δίκαιθ τιμι, κακϊσ και τισ προβλζψεισ για τα ζςοδά του από τθν χριςθ του 

ςτοιχείου και τυχόν επιπλζον οικονομίεσ κλίμακασ τισ οποίεσ ενδεχομζνωσ μπορεί να 

πετφχει από τθν εκμετάλλευςθ του ςτοιχείου. Ρροκειμζνου να είναι δυνατόσ ο 

υπολογιςμόσ τθσ αξίασ του ςτοιχείου και ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ζχει προτακεί ο 

όροσ τθσ Επενδυτικήσ Αξίασ, του οποίου ςτόχοσ είναι να αποτυπϊςει τθν 

πικανότθτα/δυνατότθτα φπαρξθσ οικονομιϊν κλίμακασ. Ωςτόςο θ Επενδυτικι αξία 

δεν είναι δυνατό να αποτιμθκεί με ακρίβεια χρθματοοικονομικά, είναι ουςιαςτικά 

πάλι πρόβλεψθ βαςιςμζνθ ςε ςυγκεκριμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ενϊ 

εξαρτάται και από οριςμζνεσ υποκειμενικζσ απόψεισ ι και τυχαία γεγονότα. Στισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ Επενδυτικι αξία χρθςιμοποιείται ςαν ζνα ςτοιχείο του 

τυχαίου ςφάλματοσ και μόνο μετά τθν πραγματικι περάτωςθ τθσ επζνδυςθσ και 

ενδεχομζνωσ και τθσ κερδοφορίασ τθσ, μπορεί να υπολογιςτεί με κάποια ακρίβεια.  

Η φπαρξθ τθσ δίκαιθσ τιμισ, αν και ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν αποτίμθςθ των 

επενδυτικϊν ςτοιχείων, είναι ακόμα ςθμαντικότερθ ςτον υπολογιςμό τθσ 

φορολογικισ βάςθσ για τα ςτοιχεία αυτά. Ωςτόςο θ Δίκαιθ τιμι όπωσ αποτυπϊνεται 

ςτα λογιςτικά πρότυπα, αν και κοινι ςε ρίηα και καταγωγι με τθν αντίςτοιχθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ, δεν είναι πανομοιότυπθ και διαφοροποιείται, ζςτω 

ελάχιςτα 10. Η διαφορζσ ανάμεςα ςτθν λογιςτικι και τθν τιμι αποτίμθςθσ δεν 

ανικουν ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 

Ειςαγωγή ςτον όρο τησ απόδοςησ 

Αναφζροντασ παραπάνω τουσ οριςμοφσ τθσ αξίασ και τισ διαφοροποιιςεισ τουσ, 

αναφζραμε ςυχνά τθν λζξθ απόδοςη, που είναι ζνα από τα ςυςτατικά που ορίηουν 

και ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν αξία ενόσ επενδυτικοφ ςτοιχείου.   

                                                           
8
 (CFA 2013, 2013) 

9
 (Fama, 1976) 

10
 (Board of International Accounting Standards, 2008) 
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Ο όροσ απόδοςθ χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςτθν βιβλιογραφία, όχι μόνο τθν 

οικονομικι, πολλζσ φορζσ με διαφορετικό τρόπο. Οριςμζνεσ φορζσ ο όροσ απόδοςθ 

αναφζρεται αποκλειςτικά ςτισ χρθματικζσ ροζσ που προκαλοφνται από το 

εξεταηόμενο αντικείμενο. Αυτόσ ο οριςμόσ χρθςιμοποιείται για χάριν απλοποίθςθσ, 

προκειμζνου να εξθγθκεί θ ζννοια ςε ανκρϊπουσ χωρίσ οικονομικι μόρφωςθ.  

Αςφαλϊσ θ χρθματοοικονομικι απόδοςθ του όρου είναι πολφ διαφορετικι και 

αναλυτικι. Ραραταφτα, ίςωσ λόγω τθσ ανάλυςθσ που περιζχεται ςτον όρο, ο όροσ 

απόδοςθ παρουςιάηεται με κάποιεσ διαφορζσ και παραλλαγζσ ςτθν βιβλιογραφία. 

Για τον λόγο αυτό ςτο τμιμα αυτό κα ορίςουμε τισ ςθμαντικότερεσ παραλλαγζσ του 

όρου που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αποτίμθςθ επενδυτικϊν ςτοιχείων και κα μασ 

απαςχολιςουν παρακάτω. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι οριςμοί που κα αναφερκοφν 

παρακάτω δεν αποτελοφν ςε καμία περίπτωςθ το ςφνολο των οριςμϊν ι 

παραλλαγϊν του όρου.  

Η Απόδοςη χρόνου διατήρηςησ του ςτοιχείου, ι απλά Απόδοςθ Διατιρθςθσ (Holding 

period rate of return ή Holding Period Return), είναι θ απόδοςθ που λαμβάνουμε 

από ζνα ςτοιχείο ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο αν το διατθριςουμε ςτθ κατοχι μασ 

και το εκμεταλλευτοφμε. Η περίοδοσ επιλζγεται υποκειμενικά από τον χριςτθ του 

όρου, αν και ανάλογα τον κλάδο ζχουν αναπτυχκεί ενδεικτικζσ περίοδοι μελζτθσ για 

το κάκε ςτοιχείο χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι και περιοριςτικζσ. Ενδεικτικά, 

μποροφμε να ποφμε ότι «θ Απόδοςθ για χρόνο διατιρθςθσ ζνα ζτοσ είναι 0,8 %» ι 

εναλλακτικά ότι «θ ετιςια απόδοςθ είναι 0,8%».  

Η Απόδοςθ διατιρθςθσ μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο ςυςτατικά, τα ζςοδα από τθν 

επζνδυςθ (investment income) και τθν διαφοροποίθςθ τθσ τιμισ του ςτοιχείου 

(ανατίμθςθ ι price appreciation). Στο ςθμείο αυτό παρατθροφμε ιδθ τθν πρϊτθ 

διαφορά από τον όρο όπωσ χρθςιμοποιείται απλουςτευμζνοσ. Ο διαχωριςμόσ μπορεί 

να εμφανιςτεί και μακθματικά. Ο τφποσ οριςμοφ τθσ απόδοςθσ διατιρθςθσ είναι: 

  
     
  

   

Εξίςωςη 2.2 Τπολογιςμόσ απόδοςησ 

Η εξίςωςθ 2.1 μπορεί να μεταςχθματιςτεί ςε11: 

  
  
  
 
     
  

 

Εξίςωςη 2.3 Τπολογιςμόσ απόδοςησ – ενναλακτικόσ τφποσ 

o r: θ απόδοςθ χρόνου διατιρθςθσ 

o   : μζριςμα (πρόςοδοσ) τθν χρονικι ςτιγμι t 

                                                           
11

 (CFA 2013, 2013) και (Faak, 2012) 
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o   : Τιμι ςτοιχείου τθν χρονικι ςτιγμι t 

o   : Τιμι αγοράσ του ςτοιχείου τθ χρονικι ςτιγμι μθδζν 

Η εξίςωςθ 2.2 μασ δείχνει ότι θ απόδοςθ διατιρθςθσ διαχωρίηεται ςε δφο ςτοιχεία, 

  
  
⁄ που είναι θ πρόςοδοσ από τθν εκμετάλλευςθ του ςτοιχείο ςτο χρονικό 

διάςτθμα Η και 
     

  
, που υπολογίηει τθν ανατίμθςθ, κετικι ι αρνθτικι, του 

ςτοιχείου τθν χρονικι ςτιγμι t.  

Οφείλει να παρατθρθκεί ότι ο τφποσ αυτόσ χάριν ευκολίασ υποκζτει ότι το ειςόδθμα 

– μζριςμα που κεωρείται πρόςοδοσ του ςτοιχείου ειςπράττεται ςτο τζλοσ τθσ 

οριςμζνθσ περιόδου t. Εάν αυτό δεν ιςχφει ο τφποσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, 

εφόςον τα ποςά τθσ ειςπραχκείςασ προςόδου ανατοκιςτοφν ςε επίπεδο Κακαρισ 

Ραροφςασ Αξίασ για το τζλοσ τθσ περιόδου t. Είναι δυνατι θ ζνταξθ αυτοφ ςτον τφπο, 

αλλά κακϊσ δεν είναι άμεςο ηθτοφμενο αυτι τθ ςτιγμι, κα παραλειφκεί.  

Συνικωσ, ςτθν οικονομία και ςτθν αποτίμθςθ, θ βαςικι μονάδα μζτρθςθσ του χρόνου 

είναι το ζτοσ. Κατά κανόνα θ απόδοςθ διατιρθςθσ ενόσ ςτοιχείου υπολογίηεται με 

βάςθ το ζτοσ, για τον οποίο λόγο άλλωςτε είναι και περιςςότερο πολφπλοκθ ςτον 

υπολογιςμό τθσ από ότι φαίνεται παραπάνω για τουσ λόγουσ που αναφζρκθκαν. 

Ωςτόςο όπωσ αναφζρκθκε θ μονάδα του χρόνου ορίηεται κατά βοφλθςθ και 

υπάρχουν μόνο ενδεικτικζσ προτάςεισ για τον οριςμό τθσ. Κατά ςυνζπεια είναι 

δυνατόν να οριςτεί πζραν τθσ ετιςιασ και θμεριςια απόδοςθ διατιρθςθσ. Αυτό 

δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν ςφγκριςθ ανάμεςα ςε δφο ςτοιχεία ι/και επενδφςεισ, το 

οποίο παρακάμπτεται εάν μετατρζψουμε τθν απόδοςθ που υπολογίηεται με μονάδα 

το κλάςμα του ζτουσ ςε ετιςια. Ενδεικτικά αυτό γίνεται με τθ χριςθ του ακόλουκου 

τφπου12: 

    (   ⁄ )
 

 

Εξίςωςη 2.4 Ετήςια απόδοςη διατήρηςησ 

o   : ετιςια απόδοςθ διατιρθςθσ 

o   
 ⁄

: απόδοςθ διατιρθςθσ κλάςματοσ του ζτουσ 

o    : κλάςμα ζτουσ – μονάδασ μζτρθςθσ 

 

Με τον τφπο 2.3 μπορεί μια απόδοςθ διατιρθςθσ που δεν υπολογίηεται ςε ετιςια 

βάςθ να αντιςτοιχιςτεί με τθν ανάλογθ ετιςια. Ωςτόςο, αν και μακθματικά ο τφποσ 

είναι ςωςτόσ, θ πράξθ ζχει δείξει ότι είναι δφςκολο και όχι πρακτικά ςωςτό το να 

μετατρζψεισ μια μθ ετιςια απόδοςθ ςε ετιςια, ειδικά εφόςον ο ρυκμόσ 

επανεπζνδυςθσ για ζνα ςτοιχείο δεν είναι ςτακερόσ. Η μετατροπι αυτι είναι δυνατι 
                                                           
12

 (CFA 2013, 2013) όπου ο τφποσ αναφζρεται μόνο ςτθν θμεριςια απόδοςθ, εδϊ προςαρμόςτθκε για να 
ταιριάηει ςε ζνα γενικό πρότυπο 
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πρακτικά μόνο ςε ςτοιχεία με μθδενικό ρυκμό επανεπζνδυςθσ, δθλαδι ςε ςτοιχεία 

που δεν αποδίδουν και δεν απαιτοφν επενδφςεισ, π.χ. αγροτεμάχια που δεν 

εκμεταλλεφονται, με τθν προχπόκεςθ να ζχει λιξει θ περίοδοσ απόςβεςθσ που ζχει 

υπολογιςτεί για αυτά, αν ζχει υπολογιςτεί13. 

 

Συνεχίηουμε ειςάγοντασ δφο παραλλαγζσ τθσ ζννοιασ τθσ απόδοςθσ που είναι 

πανομοιότυπεσ με τισ αντίςτοιχεσ που αναφζραμε παραπάνω για τθν αξία. Είναι θ 

Αναμενόμενη Απόδοςη Περιόδου διατήρηςησ (ι απλά Αναμενόμενθ απόδοςθ) και θ 

Πραγματική Απόδοςη Περιόδου διατήρηςησ ( ι απλά Ρραγματικι απόδοςθ). Οι 

διαφορζσ τουσ είναι ακριβϊσ οι ίδιεσ με τισ αντίςτοιχεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω 

για τισ ζννοιεσ τθσ αξίασ, για το λόγο αυτό και για τθν εξοικονόμθςθ χϊρου και 

χρόνου δε κα αναλυκοφν περαιτζρω, παρά μόνο με ζνα απλό αρικμθτικό παράδειγμα 

για να γίνει ο διαχωριςμόσ των δφο.  

Υποκζτουμε επζνδυςθ με χρόνο ωρίμανςθσ το ζνα ζτοσ. Το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ 

είναι 50,00 €, ενϊ το επιτόκιο είναι Euribor +2%. Με το Euribor να είναι 8% θ 

αναμενόμενθ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ ςτο τζλοσ του ζτουσ είναι 5.00€ άρα 10%. Στο 

τζλοσ του ζτουσ το Euribor ζχει μειωκεί ςτο 6%, ωςτόςο θ αξία πϊλθςθσ του 

επενδυτικοφ ςτοιχείου είναι 52,00€. Η πραγματικι απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ είναι: 

   
      

       ⁄                        ⁄    

                      

Ραρατθροφμε ότι παρόλο που το Euribor, πάνω ςτο οποίο βαςίηεται θ αναμενόμενθ 

απόδοςι μασ, ζχει μειωκεί, θ τελικι Ρραγματικι Απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ είναι 

μεγαλφτερθ. Ο λόγοσ τθσ αυξθμζνθσ απόδοςθσ είναι θ αφξθςθ τθσ τελικισ αξίασ τθσ 

επζνδυςισ μασ, είναι δθλαδι, θ απόδοςθ που οφείλεται ςτθν ανατίμθςθ14. 

 

 

Στο ςθμείο αυτό περνάμε ςε ζναν όρο πολφ ςθμαντικό, τόςο για τθν ανάλυςθ όςο και 

για τθν λιψθ επενδυτικϊν αποφάςεων, τθν Απαιτοφμενη Απόδοςη (required return). 

Η απαιτοφμενθ απόδοςθ είναι θ απόδοςθ τθν οποία πρζπει, ι κζλει ι αναμζνει, να 

λάβει ο υποψιφιοσ επενδυτισ, προκειμζνου να προχωριςει ςτθν επζνδυςθ. Σαν 

ζννοια ςυνδζεται πολφ ςτενά με τθν ζννοια του Κόςτουσ Κεφαλαίου (capital cost), 

ενϊ ςε κάποια ςθμεία ςτθ βιβλιογραφία δεν γίνεται κανζνασ διαχωριςμόσ ανάμεςα 

ςτισ δφο ζννοιεσ15. 

Είναι απαραίτθτο για τουσ λόγουσ τθσ παροφςασ εργαςίασ να δοκεί ζνασ 

ςυγκεκριμζνοσ οριςμόσ για τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ. Κατά ςυνζπεια και μετά τθν 

                                                           
13

 Γιατί, αν δεν ζχει λιξει, θ απόςβεςθ, αν και λογιςτικι και όχι χρθματοοικονομικι, κεωρείται ςαν 
επανεπζνδυςθ ςτο ςτοιχείο 
14

 Δεσ παραπάνω εξίςωςθ 2.1 για τθν απόδοςθ διατιρθςθσ επενδυτικοφ ςτοιχείου.  
15

 Επί παραδείγματι ςτο (Fama, 1976), οι δφο ζννοιεσ εννοοφνται πλιρωσ ταυτόςθμεσ, ενϊ ςτο (Faak, 2012) 
γίνεται ςαφισ διάκριςθ ανάμεςα ςτισ δφο.  
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μελζτθ διαφόρων απόψεων περί του οριςμοφ τθσ16, θ απαιτοφμενθ απόδοςθ ορίηεται 

ωσ: 

 

Η απόδοςθ που ςυμπίπτει με το Κόςτοσ Κεφαλαίου του επενδυτι και θ οποία, εφόςον 

επιτευχκεί κα τον οδθγιςει ςτθν επίτευξθ του νεκροφ (break even) ςθμείου ςτθν 

επζνδυςι του. 

 

Μετά τον παραπάνω οριςμό και με τθ βοικεια του οριςμοφ τθσ αναμενόμενθσ 

απόδοςθσ, μποροφμε να εξάγουμε ότι ζνα ςτοιχείο είναι: 

 Υποτιμθμζνο όταν θ Αναμενόμενθ απόδοςθ είναι μεγαλφτερθ από τθν 

Απαιτοφμενθ και κατά ςυνζπεια μπορεί και πρζπει να γίνει θ επζνδυςθ. 

 Ουδζτερο όταν θ Αναμενόμενθ απόδοςθ είναι ίςθ με τθν Απαιτοφμενθ και 

κατά ςυνζπεια θ επζνδυςθ μπορεί να γίνει, αλλά δεν κα επιφζρει ηθμία ι 

κζρδοσ ςτον επενδυτι. 

 Υπερτιμθμζνο όταν θ Αναμενόμενθ απόδοςθ είναι μικρότερθ από τθν 

Απαιτοφμενθ και κατά ςυνζπεια θ επζνδυςθ ςτο ςτοιχείο κα προκαλζςει 

ηθμία ςτον επενδυτι.  

Μετά τον ςαφι οριςμό των παραπάνω παραλλαγϊν τθσ ζννοιασ τθσ απόδοςθσ, 

περνάμε ςτον οριςμό και τον υπολογιςμό του αναμενόμενου alpha (ex ante alpha) 

τθσ επζνδυςθσ. Το αναμενόμενο alpha ορίηεται17 ςαν θ διαφορά τθσ αναμενόμενθσ 

με τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, μακθματικά αποτυπϊνεται ωσ εξισ:  

                                                          

Εξίςωςη 2.5 αναμενόμενο alpha επζνδυςησ 

Μετά τθν ωρίμανςθ τθσ επζνδυςθσ είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ του πραγματικοφ 

alpha (realized ή ex post alpha) τθσ επζνδυςθσ, που ορίηεται ωσ εξισ: 

                                                                 

Εξίςωςη 2.6 Πραγματικό alpha επζνδυςησ 

Αςφαλϊσ όταν μιλάμε για αναμενόμενθ και πραγματικι απόδοςθ, όπωσ και ςε 

οτιδιποτε που αφορά παρελκοντικό ι μελλοντικό χρόνο, είναι απαραίτθτθ θ 

αναγωγι των ποςϊν-αξιϊν-ροϊν ςε Ραροφςα Αξία, προκειμζνου να είναι δυνατι θ 

ςφγκριςθ μεταξφ τουσ. Κατά ςυνζπεια, οι χρόνοι υπολογιςμοφ και οι αντίςτοιχεσ 

υπολογιςμζνεσ αποδόςεισ, ειδικά οι μελλοντικζσ, εξαρτϊνται από το χρόνο 

ωρίμανςθσ και άρα υπολογιςμοφ τουσ, ςυνεπϊσ μπορεί να διαφζρουν από ανάλυςθ 

                                                           
16

 (CFA 2013, 2013), (Faak, 2012), (Fama, 1976) 
17

 (CFA 2013, 2013) 
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ςε ανάλυςθ, ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν ζχουν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι 

ωρίμανςθσ18. 

Risk Premium 

Το Risk Premium (ςε ελεφθερη απόδοςη αςφάλιςτρο ή κίνητρο κινδφνου) είναι ζνα 

«καπζλο» πάνω ςτθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, το οποίο αντανακλά τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο για κάκε επζνδυςθ.  

Είναι μια γενικά αποδεκτι αρχι ςτα Οικονομικά ότι ο μεγάλοσ κίνδυνοσ αποδίδει και 

μεγάλο κζρδοσ (απόδοςθ). Στθν Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ αυτι θ γενικι αρχι 

εξθγείται με τθ χριςθ των εννοιϊν τθσ απόδοςθσ και του κινιτρου κινδφνου.  

Το κίνθτρο κινδφνου είναι μια επιπλζον απόδοςθ τθν οποία απαιτεί ο επενδυτισ 

πζραν τθσ απαιτοφμενθσ, προκειμζνου να επενδφςει ςτο εκάςτοτε ςτοιχείο. Ανάλογα 

με τθν επικινδυνότθτα και άρα το ρίςκο τθσ επζνδυςθσ, ορίηεται και το ανάλογο 

κίνθτρο κινδφνου. Από τθ ςτιγμι οριςμοφ του και ζπειτα το κίνθτρο κινδφνου γίνεται 

μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ απόδοςθσ για τθν επζνδυςθ, οδθγϊντασ ςτθν ακόλουκθ 

μακθματικι απεικόνιςθ:  

                   

                                          (                  )

                  

Εξίςωςη 2.7 Απαιτοφμενη απόδοςη με κίνητρο κινδφνου 

Από τθν μακθματικι απεικόνιςθ βλζπουμε ότι όταν ο κίνδυνοσ είναι μθδενικόσ και 

άρα το κίνθτρο επίςθσ μθδενίηεται, τότε θ απαιτοφμενθ απόδοςθ για μια επζνδυςθ 

ιςοφται με το κόςτοσ κεφαλαίου του επενδυτι19. Αντίςτοιχα, όςο αυξάνεται ο 

κίνδυνοσ, τόςο αυξάνεται και θ απαιτοφμενθ απόδοςθ προκειμζνου να γίνει μια 

επζνδυςθ, το οποίο οδθγεί ςε μεγαλφτερθ πικανι απόδοςθ και άρα κζρδοσ για τον 

επενδυτι.  

Το κίνθτρο κινδφνου βρίςκεται ςυνικωσ ςτθ βιβλιογραφία με τθν αναφορά beta, το 

οποίο κα ζπρεπε να υπολογίηεται ανά επιχείρθςθ ι επζνδυςθ. Αυτό, ωςτόςο, λόγω 

των πολλϊν μεταβλθτϊν και διαφοροποιιςεων των κινδφνων, δεν είναι εφικτό, μζςα 

ςτα πλαίςια ενόσ αποδεκτοφ ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ.  

Για το λόγο αυτό ζχει γίνει γενικϊσ αποδεκτόσ ο υπολογιςμόσ του beta να γίνεται για 

ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ ι/και αγορζσ. Ο υπολογιςμόσ του beta δε γίνεται πλζον από 

μεμονωμζνουσ αναλυτζσ, αλλά από μεγάλα χρθματοπιςτωτικά ι ερευνθτικά 

                                                           
18

 Ρ.χ. Μετοχζσ ι άλλα αξιόγραφα. 
19

 Στθ βιβλιογραφία όπου το κόςτοσ κεφαλαίου ταυτίηεται με τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ. Ππου το κόςτοσ 
κεφαλαίου δεν ταυτίηεται με τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, θ απαιτοφμενθ απόδοςθ ζχει περιςςότερα του ενόσ 
ςυςτατικά, όπωσ ενδεικτικά αναφζρεται ςτο (Faak, 2012), ςτο οποίο περιλαμβάνεται και το κίνθτρο για 
κζρδοσ και θ αμοιβι για ςωςτι διαχείριςθ 
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ιδρφματα20 και χρθςιμοποιείται ςε κάκε ανάλυςθ. Κατά ςυνζπεια, ςτον υπολογιςμοφ 

τθσ απαιτοφμενθσ απόδοςθσ μιασ επζνδυςθσ ζχουμε τθν επιλογι να 

χρθςιμοποιιςουμε, εφόςον ζχουμε πρϊτα πρόςβαςθ ςε αυτό, ζνα από τα 

παρακάτω: 

 Το beta του κλάδου, όπωσ χρθςιμοποιείται για όλεσ τισ επιχειριςεισ του 

κλάδου 

 Το beta τθσ χϊρασ, όπωσ υπολογίηεται για κάκε επενδυτικι πρόταςθ μζςα ςτθ 

χϊρα 

 Το world ι universal beta, το οποίο λαμβάνει υπόψιν του το ςφνολο των 

αγορϊν21 

Επειδι ο υπολογιςμόσ του beta είναι πζραν από τισ απαιτιςεισ και το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ εργαςίασ, κα γίνει μια απλι αναφορά22 ςτουσ τρόπουσ υπολογιςμοφ του 

και δεν κα εξθγθκοφν με λεπτομζρεια: 

 Υπολογιςμόσ με βάςθ ιςτορικά δεδομζνα 

 Υπολογιςμόσ με βάςθ αρικμθτικοφσ ι γεωμετρικοφσ μζςουσ 

 Υπολογιςμόσ μζςω προςαρμοςμζνων ιςτορικϊν προβλζψεων 

 Υπολογιςμόσ μζςω του Μοντζλου ανάπτυξθσ Gordon23 

 Υπολογιςμόσ μζςω τθσ χριςθσ Μακροοικονομικϊν μοντζλων24 

 Μζςω διενζργειασ ερευνϊν αγοράσ 

Σταθμιςμένο μέςο Κόςτοσ κεφαλαίου 

Το κόςτοσ κεφαλαίου είναι μια ζννοια ςαφισ ςτον οριςμό τθσ, αλλά αςαφισ ςτον 

υπολογιςμό τθσ. Το κόςτοσ κεφαλαίου για τθν ίδια επζνδυςθ ποικίλλει από επενδυτι 

ςε επενδυτι, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί κανείσ με ακρίβεια να υπολογίςει τθν 

απαιτοφμενθ απόδοςθ για τθν επίτευξθ μιασ επζνδυςθσ.  

Πταν ο επενδυτισ είναι φυςικό πρόςωπο, είναι αδφνατο να υπολογιςτεί το κόςτοσ 

κεφαλαίου του, κακϊσ αυτό το κακορίηει ο ίδιοσ υποκειμενικά25 και δεν υπάρχει 

τρόποσ να το γνωρίηουμε για κάκε ζνα επενδυτι ξεχωριςτά. Στισ περιπτϊςεισ όπου το 

επενδυτικό ςτοιχείο απευκφνεται αποκλειςτικά ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ, τα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που το προςφζρουν ςυνθκίηουν να βαςίηονται ςε 

                                                           
20

 Σθμαντικό παράδειγμα αυτοφ είναι οι Bloomberg, οι οποίοι κεωροφνται και από τουσ πλζον αξιόπιςτουσ 
21

 Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν αποτίμθςθ μετοχϊν και άλλων αξιογράφων και όχι ςτθν αποτίμθςθ 
διαφορετικϊν επενδυτικϊν ςτοιχείων. 
22

 (CFA 2013, 2013) 
23

 (NYU Stern School of Business, 2010), ωςτόςο αφορά κυρίωσ, αν όχι αποκλειςτικά, ςτισ αγορζσ αξιογράφων 
24

 (CFA 2013, 2013), κυρίωσ για beta που αφοροφν επενδφςεισ ςε χϊρα και λιγότερο ςυχνά, ςε κλάδο 
25

 Αναφερόμαςτε πάντα ςε επίπεδο πρακτικό, και όχι κεωρθτικό, κακϊσ ςτθν κεωρία ακόμα και το κόςτοσ 
κεφαλαίου ενόσ ιδιϊτθ κα ζπρεπε να κακορίηεται από τθν μζκοδο που ακολουκεί, εφόςον κεωρείται 
ορκολογικϊσ οικονομικά ςκεπτόμενοσ 
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ςτατιςτικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ, ςχετικά με τισ προτιμιςεισ των επενδυτϊν και τθν 

αντίλθψι τουσ για τθν αγορά και το προτεινόμενο ςτοιχείο – επενδυτικό προϊόν. 

Πταν ο επενδυτισ είναι νομικό πρόςωπο, μια επιχείρθςθ, οι διοικοφντεσ αυτιν 

πρζπει να ζχουν ζνα πλιρωσ μετριςιμο ςτόχο για να επιτφχουν και δεν μποροφν να 

βαςίηονται ςε ζρευνεσ ι/και υποκειμενικζσ εκτιμιςεισ. Για να λυκεί αυτό το 

πρόβλθμα οι αναλυτζσ ζχουν προτείνει το ταθμιςμζνο μζςο κόςτοσ κεφαλαίου 

(weighted average cost of capital WAAC), το οποίο αποτελεί τον οδθγό για κάκε 

είδουσ εταιρικισ απόφαςθσ.  

Ο υπολογιςμόσ του Στακμιςμζνου μζςου κόςτουσ κεφαλαίου ξεκινάει από τθν 

παραδοχι ότι το πακθτικό κάκε επιχείρθςθσ διαρκρϊνεται ςε δφο βαςικοφσ κλάδουσ, 

τα Ίδια Κεφάλαια (Equity) και το Δανειςμό (debt). Κάκε ζνα τμιμα του πακθτικοφ 

τθσ επιχείρθςθσ αποτελεί ζναν stakeholder για αυτιν και περιμζνει να αποηθμιωκεί – 

πλθρωκεί για τα χριματα που επζνδυςε από τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. Κατά 

ςυνζπεια θ επιχείρθςθ πρζπει να εκμεταλλευτεί τισ επενδφςεισ26 τθσ με τρόπο ϊςτε θ 

απόδοςι τουσ να καλφπτει τισ ανάγκεσ δανειςμοφ τθσ και να ικανοποιεί και το κόςτοσ 

κεφαλαίου των ιδίων κεφαλαίων τθσ με ζνα αξιοπρεπζσ και, κυρίωσ, αποδεκτό 

κζρδοσ. Η ποςοτικοποίθςθ αυτοφ γίνεται με τθν βοικεια του ακόλουκου 

μακθματικοφ τφπου27: 

      
   

        
  (   )  

    

        
    

Εξίςωςη 2.8 Τπολογιςμόσ WAAC 

o MVD: Αγοραία αξία του χρζουσ τθσ επιχείρθςθσ (ςυνολικό χρζοσ ςτο πακθτικό 

του ιςολογιςμοφ τθσ) 

o MVCE: Αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων (common Equity) τθσ επιχείρθςθσ 

(ίδια κεφάλαια ςτο πακθτικό του ιςολογιςμοφ τθσ) 

o   : Ροςοςτό τθσ ςυνειςφοράσ του χρζουσ ςτον ιςολογιςμό τθσ επιχείρθςθσ 

o    : Ροςοςτό τθσ ςυνειςφοράσ των ιδίων κεφαλαίων ςτον ιςολογιςμό τθσ 

επιχείρθςθσ 

o  : Ο τρζχων φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

Ραρατθροφμε ότι αρχικά ο μακθματικόσ τφποσ λαμβάνει υπόψιν του τθν διάρκρωςθ 

των κεφαλαίων τθσ εταιρείασ, ςτακμίηοντασ με τα ποςοςτά ςυνειςφοράσ του χρζουσ 

και των ιδίων κεφαλαίων. Ραρατθροφμε ότι ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 

χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ κεφαλαίου για τον δανειςμό και όχι 

για τα ίδια κεφάλαια. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ςκοπόσ του τφπου είναι να υπολογίςει 

                                                           
26

 Οι επενδφςεισ δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν μόνο χρθματοοικονομικά αποτελζςματα, αλλά και 
λειτουργικά 
27

 (CFA 2013, 2013) 
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το κόςτοσ κεφαλαίου των δανειηόμενων κεφαλαίων μετά από τουσ φόρουσ, οι οποίοι 

δεν επθρεάηουν τα δανειακά κεφάλαια28, αλλά μόνο τα ίδια κεφάλαια.  

Μια επιπλζον παρατιρθςθ πάνω ςτο φορολογικό ςυντελεςτι. Συχνά μια επιχείρθςθ 

δραςτθριοποιείται ςε περιςςότερεσ από μια χϊρεσ, ι ςε περιςςότερεσ από μια 

αγορζσ. Το αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ διαφορά ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ. 

Κατά ςυνζπεια δεν είναι εφκολο να αποφαςιςτεί ποιοσ είναι ο κφριοσ φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ για τθν επιχείρθςθ. Τελικά  είναι προτιμότερο να χρθςιμοποιείται για 

κάκε επιχείρθςθ που ανικει ςτθ κατθγορία αυτι τον οριακό φορολογικό ςυντελεςτι 

αντί του μζςου, ο οποίοσ μπορεί να λάβει υπόψιν του το ςφνολο των αγορϊν. Είναι 

αλικεια ότι μια τζτοια παραδοχι οδθγεί μερικζσ φορζσ ςε ανακρίβεια προβλζψεων, 

ειδικά όταν υπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτον οριακό φορολογικό ςυντελεςτι 

μιασ επιχείρθςθσ και τον πραγματικό μζςο φορολογικό ςυντελεςτι, ο οποίοσ διζπει 

ζνα επενδυτικό ςτοιχείο, ωςτόςο αυτι θ απόκλιςθ ςπάνια υπερβαίνει τα όρια ενόσ 

αποδεκτοφ ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ.  

Κλείνοντασ να αναφζρουμε ότι θ παραπάνω ανάλυςθ και ο μακθματικόσ τφποσ που 

χρθςιμοποιικθκε, αναφζρονται ςε περιπτϊςεισ εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο 

χρθματιςτιριο, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ να παρζχουν επαρκι πλθροφόρθςθ, 

όπωσ και ςε ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ ι ςτιγμζσ ςτο χρόνο. Η διάκριςθ αυτι οφείλει 

να γίνει επειδι υπάρχουν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το αντικείμενο τθσ επζνδυςθσ 

και άρα τθσ αποτίμθςθσ δεν παρζχει επαρκείσ πλθροφορίεσ, είτε λόγω αδυναμίασ τθσ 

πλθροφόρθςθσ από τθν αγορά, είτε λόγω φφςθσ. Επίςθσ, ςτθν πλειοψθφία των 

περιπτϊςεων, θ αποτίμθςθ γίνεται με βάςθ κάποια μελλοντικά χρονικά ςθμεία, ςτα 

οποία δεν υπάρχει πλιρθσ βεβαιότθτα για το μζγεκοσ οριςμζνων αξιϊν, οφτε είναι 

δυνατι κάποια εμπειρικι ι ςτατιςτικι προςζγγιςι τουσ29.  

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι αναλυτζσ λειτουργοφν ςτακμίηοντασ τθ μελλοντικι 

διάρκρωςθ του κεφαλαίου μιασ εταιρείασ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ ςταθμίςεισ 

ςτόχουσ, οι οποίεσ αντανακλοφν τισ προςδοκίεσ των επενδυτϊν, όπωσ και τθν γνϊμθ 

των αναλυτϊν ςχετικά με τθν δομι που κα ζχει μελλοντικά, ςτο χρονικό ςθμείο που 

εξετάηεται, θ κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ εταιρείασ. Η μζκοδοσ αυτι, χωρίσ αςφαλϊσ 

να είναι πλιρωσ ακριβισ, αντανακλά τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ και επιτρζπει ςε μια 

εταιρεία πζραν από τθν ςχεδίαςθ τθσ επενδυτικισ και κεφαλαιακισ τθσ ςτρατθγικισ, 

τθν ζρευνα και τθν εναςχόλθςθ με μελλοντικζσ επενδφςεισ με αυξθμζνεσ πικανότθτεσ 

επιτυχίασ και καλφτερεσ προβλζψεισ και παραδοχζσ ςτθν ανάλυςι τθσ.  

                                                           
28

 Θεωρείται ότι τα μερίςματα δεν αφαιροφνται από τον φόρο μιασ εταιρείασ, κατά ςυνζπεια δεν ζχει 
ςθμαςία αν υπολογίςουμε το κόςτοσ κεφαλαίου προ ι μετά φόρων, (CFA 2013, 2013) 
29

 Επί παραδείγματι το μζγεκοσ του Δανειςμοφ μιασ εταιρείασ ενδεχομζνωσ να μπορεί να προςεγγιςτεί με 
κάποια ςχετικι ακρίβεια από εμπειρικά ι ιςτορικά ςτοιχεία, ωςτόςο το μζγεκοσ τθσ ςυνειςφοράσ Ιδίων 
Κεφαλαίων δεν είναι δυνατό να προςδιοριςτεί με ακρίβεια, κακϊσ εξαρτάται από πρόςωπα φυςικά και, για 
τισ εταιρείεσ που αντλοφν κεφάλαια από τισ Χρθματαγορζσ, από τουσ νόμουσ τθσ αγοράσ και τισ οικονομικζσ 
ςυγκυρίεσ εκείνθσ τθσ περιόδου.  



17 
 

Εταιρική αξία (Enterprise Value) 

Ο όροσ τθσ εταιρικήσ αξίασ αφορά κακαρά ςε λογιςτικά αποτελζςματα που 

προζρχονται από τθν δθμοςίευςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

εκάςτοτε εταιρείασ. Ο οριςμόσ του όρου είναι: 

Μια μζτρθςθ τθσ αξίασ τθσ εταιρείασ, θ οποία χρθςιμοποιείται αντί τθσ πλιρουσ 

κεφαλαιοποίθςθσ από τθν αγορά. Υπολογίηεται με τθν πρόςκεςθ των Ιδίων 

Κεφαλαίων, του ςυνολικοφ χρζουσ, των minority interests και των προνομιοφχων 

μετοχϊν, αφαιρϊντασ τα μετρθτά και το κυκλοφοροφν Ενεργθτικό30 

Αν κζλαμε να απλουςτεφςουμε τον όρο κα λζγαμε ότι θ εταιρικι αξία είναι θ κακαρι 

τιμι που κα ζπρεπε να πλθρϊςει κάποιοσ για να αγοράςει μια ειςθγμζνθ ςτο 

χρθματιςτιριο εταιρεία. Αυτό οφείλει να εξθγθκεί περαιτζρω. Για να αγοραςτεί μια 

ειςθγμζνθ εταιρεία, ο επενδυτισ οφείλει να αγοράςει το ςφνολο των μετοχϊν τθσ, 

πάντα κεωρθτικά μιλϊντασ, από τθν αγορά. Κατά ςυνζπεια το κόςτοσ του, ςαν 

χρθματοροι, είναι το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ, όροσ που 

αποδίδεται ςτα αγγλικά ςαν market capitalization. Ωςτόςο ο επενδυτισ, αγοράηοντασ 

τθν επιχείρθςθ, αγοράηει μαηί με αυτιν και τα αντίςτοιχα χρζθ τθσ. Το οποίο ςθμαίνει 

ότι είναι υπόχρεοσ και για αυτά, κατά ςυνζπεια οφείλει να καταβάλλει το αντίτιμό 

τουσ, όχι ςαν άμεςθ χρθματοροι, ωςτόςο πρζπει να υπολογίηεται ςτο κόςτοσ. 

Αςφαλϊσ μαηί με τα χρζθ τθσ εταιρείασ αναλαμβάνει και το ταμείο τθσ και τα 

διακζςιμά τθσ, είτε μετρθτά, είτε υποκατάςτατα μετρθτϊν. Κατά ςυνζπεια οφείλουμε 

να αφαιρζςουμε από το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εξαγοράσ το ςφνολο του 

κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ που κα αναλάβει ο επενδυτισ, το οποίο μπορεί 

κεωρθτικά να χρθςιμοποιθκεί για να αποπλθρϊςει κάποια από τα χρζθ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

Με αυτό το ςκεπτικό, πολλοί αναλυτζσ πιςτεφουν ότι θ εταιρικι αξία είναι πολφ 

καλφτεροσ δείκτθσ για τθν αξία μιασ εταιρείασ από τθν αξία των Ιδίων κεφαλαίων τθσ, 

επειδι λαμβάνουν υπόψιν και τθν φπαρξθ του χρζουσ και των ρευςτϊν διακεςίμων. 

Ο μακθματικόσ οριςμόσ τθσ εταιρικισ αξίασ είναι: 

                                                           

Εξίςωςη 2.9 Οριςμόσ Εταιρικήσ Αξίασ 

Το οποίο μπορεί να μεταςχθματιςτεί ςε: 

                                          31 

Εξίςωςη 2.10 Εναλλακτικά οριςμόσ εταιρικήσ Αξίασ 

                                                           
30

 (Investopedia) 
31

 (Investopedia) 
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Η εταιρικι αξία χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτθν αποτίμθςθ εταιρειϊν και ςτθν εφρεςθ 

δίκαιθσ τιμισ μετοχισ ςε διάφορεσ μεκόδουσ. Για τισ μεκόδουσ που κα μασ 

απαςχολιςουν εμφανίηεται κυρίωσ ςτθν μζκοδο τθσ αγοραίασ εκτίμθςθσ, κακϊσ 

αποτελεί ζνα ςτοιχείο που δφςκολα μπορεί να προβλεφκεί κεωρθτικά ςε 

μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Free Cash Flow 

Σαν Free Cash Flow ορίηεται θ κακαρι χρθματικι ροι προσ οπουδιποτε. Ο όροσ 

μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο βαςικζσ παραλλαγζσ, τθν Free Cash Flow to the Firm 

και τθν Free Cash Flow to Equity.  

Το Free Cash Flow to the Firm (FCFF) ορίηεται ωσ τα ελεφκερα χρθματικά αποκζματα 

που μζνουν ςτθν εταιρεία, εφόςον όλα τα λειτουργικά ζξοδα ζχουν αποπλθρωκεί, 

ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και οι φόροι και κρατθκοφν όλα τα απαραίτθτα32 

αποκεματικά. Επιπλζον και οι αποςβζςεισ αφαιροφνται από το FCFF, εφόςον 

κεωροφνται αποκεματικό για τθν αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. Ανάλογα με τον 

όγκο των διακζςιμων πλθροφοριϊν για κάκε εταιρεία, οι αναλυτζσ χρθςιμοποιοφν 

διαφορετικοφσ τφπουσ κάκε φορά για να υπολογίςουν το FCFF. Ακολουκεί ο γενικόσ 

τφποσ, ο οποίοσ προςαρμόηεται ανάλογα τθν εταιρεία και τον βακμό πλθροφόρθςθσ 

που παρζχει: 

                                                              

Εξίςωςη 2.11 Γενικόσ τφποσ Free cash Flow to the Firm 

Τα κεφαλαιακά ζξοδα μποροφν να αναλυκοφν, πάλι ςε ζνα γενικό τφπο, ο οποίοσ 

μπορεί να μεταβλθκεί ανάλογα με τθν εταιρεία, ςτο εξισ: 

                                                           33 

Εξίςωςη 2.12 Γενικόσ τφποσ κεφαλαιακών εξόδων 

Το Free Cash Flow to Equity προχωράει ζνα βιμα ακόμα ςτθν ανάλυςι του και 

ορίηεται ωσ τα ελεφκερα χρθματικά αποκεματικά που είναι διακζςιμα ςτουσ 

κατζχοντεσ τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ, δθλαδι τουσ μετόχουσ τθσ. Για τον 

υπολογιςμό του ιςχφουν οι ίδιεσ γενικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που αναφζρκθκαν 

παραπάνω. Ο γενικόσ τφποσ που χρθςιμοποιοφν οι αναλυτζσ για να προςαρμόςουν 

τα δεδομζνα τουσ ανάλογα με τθν εταιρεία είναι ο ακόλουκοσ: 

 

                                                           
32

 Δεν υπάρχει κάποιοσ κανόνασ για τον υπολογιςμό των απαραίτθτων αποκεματικϊν, ο υπολογιςμόσ τουσ 
είναι πάντα ςτθν ευχζρια τθσ διοίκθςθσ 
33

 (Board of International Accounting Standards, 2008) ςτο οποίο θ πρόβλεψθ κινδφνου ορίηεται ξεχωριςτά 
από τα αποκεματικά 
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Εξίςωςη 2.13 Τπολογιςμόσ Free Cash Flow to Equity 

Το EBITDA είναι θ ςυντομογραφία που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τα Ζςοδα 

προ Τόκων Φόρων και Αποςβζςεων (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization34). Η ςυγκεκριμζνθ ςυντομογραφία χρθςιμοποιείται ςτον τφπο επειδι 

είναι ζνα μζγεκοσ το οποίο πάντα μπορεί να βρεκεί ςτισ δθμοςιευμζνεσ λογιςτικζσ 

καταςτάςεισ μια εταιρείασ.  

Με τον όρο «Απολαβζσ από δανειςτζσ» εννοοφνται όλεσ οι ροζσ δανείων που ζχουν 

λθφκεί από τθν εταιρεία και δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε κάποιο αποκεματικό35. Η 

προςκικθ του ςυγκεκριμζνου όρου ζχει τον κίνδυνο τθσ παράλογθσ αφξθςθσ του 

FCFE, κακϊσ θ λιψθ ενόσ δανείου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ςυμπεριλθφκεί 

ςτθν ετιςια λειτουργία τθσ εταιρείασ και κατά ςυνζπεια προκαλεί μια ακραία τιμι 

που δεν κα παρατθρείται με ςτακερό ρυκμό. Για τον λόγο αυτό ςτθ κεωρθτικι 

ζκφραςθ του τφπου ο όροσ «Απολαβζσ από δανειςτζσ» μπορεί να αντικαταςτακεί 

από τον όρο «Μθ αποκεματοποιθμζνα δανειακά κεφάλαια». Ωςτόςο θ πρακτικι 

εμπειρία ζχει δείξει ότι δεν υπάρχει κίνδυνοσ για τθν ακρίβεια των προβλζψεων 

πζραν του ςτατιςτικοφ λάκουσ, κακϊσ οι εταιρείασ που λαμβάνουν δάνεια το κάνουν 

με ςκοπό τθν επζνδυςι τουσ ι ζχουν κάποιο μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό, με 

αποτζλεςμα οι ροζσ που ενδεχομζνωσ να αφεκοφν ελεφκερεσ για να προςτεκοφν ςτο 

FCFE να είναι τόςο μικρζσ, αν υπάρχουν, που να μθν προκαλοφν καμία ουςιαςτικι 

αλλαγι36.  

  

                                                           
34

 Στθν ελλθνικι λογιςτικι ορολογία ο όροσ απόςβεςθ καλφπτει το ςφνολο των αποςβζςεων μιασ εταιρείασ. 
Ωςτόςο ςτθν αγγλικι ο όροσ Depreciation αναφζρεται ςτθν απόςβεςθ των υλικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
με τον όρο Amortization να αναφζρεται ςτθν απόςβεςθ των άχλων.  
35

 (NYU Stern School of Business, 2010) 
36

 (Fama, 1976) 
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Κεφάλαιο 3 

Μζθοδοι αποτίμηςησ  

 

Μετά τθν ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ και 

αποτίμθςθσ, κα γίνει μια ειςαγωγι και μια επιγραμματικι αναφορά και εξιγθςθ του 

τρόπου λειτουργίασ των διαφορετικϊν μεκόδων χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ. 

Στο επόμενο κεφάλαιο κα ακολουκιςει μια περιςςότερο λεπτομερισ παρουςίαςθ 

τθσ Μεκόδου Ρροεξοφλθμζνων Ταμειακϊν οϊν (discounted cash flow method, DCF 

method), θ οποία και κα είναι ο ςτόχοσ μασ για να τθν μεταλλάξουμε ϊςτε να 

εξυπθρετεί τθν εφρεςθ δίκαιθσ τιμισ για ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ πλοίων και όχι για 

τιμζσ αξιογράφων.  

Ζχει αναφερκεί ςτο Κεφάλαιο 2 ότι υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι χρθματοοικονομικισ 

αποτίμθςθσ, ενϊ δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχωριςμόσ εφόςον δεν υπάρχουν 

λανκαςμζνα αποτελζςματα αλλά μόνο αποτελζςματα που είναι ςωςτά ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ (in context). Με τον καιρό και τθν χριςθ των διάφορων 

μεκόδων, ωςτόςο, ζχουν εμφανιςτεί οριςμζνεσ που κεωροφνται οι περιςςότερο 

ενδεδειγμζνεσ για τθν χρθματοοικονομικι αποτίμθςθ. Οι μζκοδοι αυτοί είναι: 

1. Discounted Dividend Model (DDM) 

2. Free cash flow Valuation (FCFV) 

3. Residual income Valuation 

4. Market based Valuation 

Είναι προφανζσ με μια πρϊτθ ματιά ότι όλεσ οι μζκοδοι ζχουν ςαν ςτόχο τθν 

χρθματοοικονομικι αποτίμθςθ μιασ εταιρείασ και τθν εφρεςθ τιμισ (δίκαιθσ τιμισ) 

για τθν μετοχι τθσ. Εδϊ ζγκειται και το μεγαλφτερό τουσ μειονζκτθμα, κακϊσ για 

κάκε άλλο αντικείμενο αποτίμθςθσ οι μζκοδοι αυτοί χρειάηεται να προςαρμοςτοφν 

ςε αυτό. Ωςτόςο, ςτθν εργαςία για τθν οποία είναι προοριςμζνεσ, οι παραπάνω 

μζκοδοι είναι από τισ πλζον ακριβείσ και τισ περιςςότερο χρθςιμοποιθμζνεσ από 

αναλυτζσ παγκοςμίωσ.  

Το ερϊτθμα που κα απαντθκεί ςτθν παροφςα εργαςία είναι το εάν μποροφν οι 

μζκοδοι αυτζσ να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ναυτιλία, όπωσ τόςεσ δοκιμαςμζνεσ 

χρθματοοικονομικοί μζκοδοι δεν μποροφν, για τθν αποτίμθςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων. Συγκεκριμζνα τα ςτοιχεία που κα ςτοχεφςουμε είναι οι ςτακμοί 

ανεφοδιαςμοφ πλοίων ςτθ ξθρά. Ρροκειμζνου να απαντθκεί το ερϊτθμα αυτό κα 

γίνει πρϊτα μια γενικι παρουςίαςθ των μεκόδων αυτϊν, προκειμζνου να δοφμε πότε 

χρθςιμοποιείται θ κάκε μια, όπωσ και να μπορζςουμε να βροφμε κάποια που κα 

μπορεί ευκολότερα να προςαρμοςτεί ςτο αντικείμενό μασ.  
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Discounted Dividend Model (DDM) 

Η μζκοδοσ Discounted Dividend Model είναι θ πλζον χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ 

ςτθν αποτίμθςθ τίτλων. Λειτουργεί πάνω ςτθ, λογικι, βάςθ ότι θ χρθματοροι που 

ενδιαφζρει τον επενδυτι είναι το μζριςμα που απολαμβάνει από τθν εταιρεία, κατά 

ςυνζπεια προκειμζνου να αποτιμθκεί θ δίκαιθ τιμι μιασ μετοχισ για ζναν επενδυτι, 

αυτό πρζπει να γίνει με βάςθ τα μερίςματα (dividends) που πλθρϊνονται ςτουσ 

μετόχουσ.  

Ππωσ και με όλεσ τισ μεκόδουσ, θ δυςκολία τθσ εφαρμογισ τθσ DDM είναι θ 

πρόβλεψθ του μελλοντικοφ μερίςματοσ για μια μετοχι. Ράνω ςε αυτό υπάρχουν 

πολλζσ προςεγγίςεισ. Μια από αυτζσ είναι θ πρόβλεψθ ότι τα μερίςματα ακολουκοφν 

ςυγκεκριμζνεσ πορείεσ και «ςχζδια»37 διαχρονικά. Το απλοφςτερο από αυτά είναι το 

μοντζλο τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ (μοντζλο Gordon). Τισ επιλογζσ και τον τρόπο 

πρόβλεψθσ τθσ πορείασ των μεριςμάτων (και γενικά των χρθματοροϊν) κα τισ 

μελετιςουμε παρακάτω ςτθν ανάλυςθ του ςυςτιματοσ DCF για τθν προςαρμογι του 

ςτθν περίπτωςι μασ. 

Η μζκοδοσ DDM είναι θ βαςικι μζκοδοσ ςτθν οποία ςυνικωσ αναφζρεται ο όροσ 

Discounted Cash Flow. Η μεκοδολογία τθσ κα παρουςιαςτεί παρακάτω ςτο γενικό 

μοντζλο. 

Free Cash Flow Valuation (FCFV) 

Η μζκοδοσ αυτι είναι ςυγγενισ τθσ μεκόδου Discounted Dividend Method (DDM), και 

κάνει τον υπολογιςμό τθσ δίκαιθσ τιμισ τθσ μετοχισ λαμβάνοντασ υπόψιν τα ποςά 

που θ εταιρεία ζχει διακζςιμα (free) και μποροφν να διαμοιραςτοφν ςτουσ μετόχουσ. 

Η βαςικι τθσ διαφορά με τθν DDM είναι ότι τα ποςά αυτά δεν είναι απαραίτθτο να 

ζχουν μοιραςτεί, ι να μοιραςτοφν μελλοντικά, το μόνο που χρειάηεται είναι να 

μζνουν διακζςιμα.  

Ζνα μεγάλο μειονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι θ πλθροφόρθςθ για τα ποςά αυτά, ςε 

αντίκεςθ με τα μερίςματα, δεν είναι εφκολα διακζςιμθ. Κατά ςυνζπεια, προκειμζνου 

να εξάγουμε ςυμπεράςματα για τθν ςθμερινι κατάςταςθ μιασ εταιρείασ οφείλουμε 

να ζχουμε ςθμαντικζσ γνϊςεισ λογιςτικισ, με τισ οποίεσ να εξάγουμε τισ πλθροφορίεσ 

που χρειαηόμαςτε από τισ δθμοςιευμζνεσ λογιςτικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ38 που 

μασ ενδιαφζρει. Ωςτόςο το περιςςότερο δφςκολο κομμάτι και το πλζον επικίνδυνο 

για να γίνει κάποιο λάκοσ, είναι το κομμάτι τθσ μελλοντικισ πρόβλεψθσ για τα 

μελλοντικά διακζςιμα μιασ επιχείρθςθσ. Μόνο και μόνο για να επιχειρθκεί κάτι 

                                                           
37

 “Patterns” ςτο πρωτότυπο: (CFA 2013, 2013) 
38

 Οφείλουμε να κυμόμαςτε ότι οι μζκοδοι χρθςιμοποιοφνται για αποτίμθςθ τιμϊν μετοχϊν, κατά ςυνζπεια 
αναφερόμαςτε πάντα ςε εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςε κάποιο χρθματιςτιριο, κατά ςυνζπεια είναι υποχρεωμζνεσ 
να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ των εκάςτοτε χρθματαγορϊν και να δθμοςιεφουν ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ 
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τζτοιο οφείλουμε να ζχουμε μια πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγοράσ, αλλά και των 

ςυνολικϊν ροϊν, τθσ εταιρείασ, όπωσ και τθσ γενικισ λειτουργικισ τθσ φιλοςοφίασ39.  

Οι αναλυτζσ, παρά τθ δυςκολία που παρουςιάηει, κεωροφν τθ μζκοδο αυτι πολφ 

περιςςότερο αξιόπιςτθ από τθν DDM, ςε πρακτικό επίπεδο. Ο λόγοσ είναι ότι τα 

διακζςιμα είναι, χρθματοοικονομικά, πολφ περιςςότερο ςτακερά ςαν βάςθ για να 

αποτιμιςουμε τθν αξία μιασ εταιρείασ, τθ ςτιγμι που τα μερίςματα δεν αντανακλοφν 

απαραίτθτα τθν πραγματικι χρθματοοικονομικι κατάςταςι τθσ, αλλά μόνο τθν 

κατάςταςθ για τθν οποία μασ πλθροφορεί θ εκάςτοτε διοίκθςθ τθσ εταιρείασ. Η 

μζκοδοσ FCFV χρθςιμοποιείται από τουσ αναλυτζσ κυρίωσ όταν40: 

 Η εταιρεία, για οποιονδιποτε λόγο, δεν δίνει μερίςματα ςτουσ μετόχουσ 

 Τα μερίςματα που δίνονται ςτουσ μετόχουσ ζχουν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από 

τα αντίςτοιχα που κα μποροφςαν να δοκοφν, ι δε κα ζπρεπε να δοκοφν από 

χρθματοοικονομικι ςκοπιά.  

 Στατιςτικά, θ τάςθ τθσ εταιρείασ να διατθρεί διακζςιμα ςυμπίπτει με τθν τάςθ 

τθσ κερδοφορίασ τθσ για ζνα εφλογο χρονικό διάςτθμα. Στθ περίπτωςθ αυτι ο 

αναλυτισ μπορεί ευκολότερα να προβλζψει τα μελλοντικά διακζςιμα τθσ 

εταιρείασ, με αποτζλεςμα να ζχει τθν ευχζρεια να αγνοιςει τα μερίςματα που 

πλθρϊνει θ εταιρεία.  

 Ο αναλυτισ είναι, ι ςυνεργάηεται με τον, ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ και ζχει τθ 

δυνατότθτα να τθν ελζγχει. Η ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ ζχει το, ςθμαντικό, 

πλεονζκτθμα τθσ εςωτερικισ γνϊςθσ, κατά ςυνζπεια μπορεί να είναι 

περιςςότερο ςίγουρθ για τισ προβλζψεισ τθσ, όπωσ και για τισ μελλοντικζσ 

κινιςεισ και τάςεισ τθσ επιχείρθςθσ41.  

Η μζκοδοσ αυτι ζχει δφο παραλλαγζσ, τθν Free Cash Flow to the Firm (FCFF 

Valuation) και τθν Free Cash Flow to Equity (FCFE Valuation). Γενικά μια μετοχι 

μπορεί να αποτιμθκεί απευκείασ με τθν FCFΕ, ενϊ θ μζκοδοσ FCFF χρθςιμοποιείται 

για να αποτιμιςει ςυνολικι αξία εταιρείασ. Ρροκειμζνου τα δεδομζνα τθσ FCFF να 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτίμθςθ μετοχισ, πρζπει να αφαιρεκοφν 

από αυτά τα αποτελζςματα του κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ που δεν προζρχεται από 

ίδια κεφάλαια (μετοχζσ, όπωσ π.χ. χρζοσ). Η αποτίμθςθ με αυτό το τρόπο κεωρείται 

ζμμεςθ και δε χρθςιμοποιείται ςυνικωσ παρά μόνο ςαν επαλικευςθ του 

αποτελζςματοσ τθσ FCFE42.  

 

                                                           
39

 Η οποία εξαρτάται κυρίωσ από τθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και κατά ςυνζπεια μπορεί να αλλάξει ανά πάςα 
ςτιγμι 
40

 (CFA 2013, 2013) 
41

 Συνικωσ αυτι θ ανάλυςθ γίνεται εςωτερικά από εταιρείεσ, προκειμζνου να λθφκοφν αποφάςεισ για τισ 
μελλοντικζσ τουσ κινιςεισ.  
42

 (NYU Stern School of Business, 2010) 
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Residual Income Valuation (RIV) 

Η ζννοια του «Residual Income», το οποίο ςε ελεφκερθ μετάφραςθ αποδίδεται ςαν 

υπολειπόμενο ειςόδθμα, είναι πρακτικά το κακαρό ειςόδθμα τθσ εταιρείασ, μείον 

ζνα τμιμα του, ωσ το κόςτοσ ευκαιρίασ του χριματοσ των μετόχων, το οποίο αποδίδει 

το ειςόδθμα. Ρρακτικά είναι το ειςόδθμα τθσ εταιρείασ εάν λάβουμε υπόψιν όλεσ τθσ 

χρθματοδοτικζσ πθγζσ δθμιουργίασ του. Ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ ζννοιασ αυτισ είναι το 

γεγονόσ ότι ςτθν παραδοςιακι λογιςτικι και τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, ενϊ πάντα 

υπολογίηεται ζνα κόςτοσ δανειςμοφ, δεν γίνεται κάτι αντίςτοιχο και για το κόςτοσ 

ευκαιρίασ των ιδίων κεφαλαίων.  

Μια εταιρεία μπορεί να ζχει κετικό κακαρό ειςόδθμα και να πλθρϊνει μερίςματα 

ςτουσ μετόχουσ τθσ. Αυτό δε ςθμαίνει ότι θ επζνδυςθ ςτθν εταιρεία αυτι είναι και 

ςυμφζρουςα. Αν το κόςτοσ ευκαιρίασ των μετόχων τθσ εταιρείασ είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο, είναι πικανό, τα κζρδθ τθσ εταιρείασ να μθν είναι αρκετά για να το 

καλφψουν. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ εταιρεία όχι μόνο δεν δθμιουργεί αξία για 

τουσ μετόχουσ τθσ αλλά, εν αντικζςει, χάνει. Σε μια τζτοια περίπτωςθ μπορεί να 

ζχουμε μια εταιρεία με κετικό κακαρό ειςόδθμα, πλθρωμι μεριςμάτων, κετικά Free 

Cash Flows, αλλά με αρνθτικό Residual Income. Αυτό ςθμαίνει ότι ο μζτοχοσ τθσ 

εταιρείασ απολαμβάνει μεν χρθματικζσ ροζσ από τθν επζνδυςι του, αλλά αυτζσ οι 

ροζσ δεν καλφπτουν το κόςτοσ ευκαιρίασ τθσ επζνδυςισ του, με αποτζλεςμα να χάνει 

αντί για να κερδίηει από αυτιν.  

Το μοντζλο RIV λειτουργεί με βάςθ τον ακόλουκο τφπο43: 

       ∑
   

(   ) 

 

   

     ∑
        
(   ) 

 

   

 

Εξίςωςη 3.14 Τπολογιςμόσ Μοντζλου Residual Income 

  : Η ςθμερινι αξία τθσ μετοχισ (δίκαιθ τιμι) 

  : Η ςθμερινι αξία ανά μετοχι (ορίηεται ωσ ίδια κεφάλαια/ αρικμόσ μετοχϊν) 

  : Η προβλεπόμενθ αξία ανά μετοχι τθν χρονικι περίοδο t 

 : Το κόςτοσ ευκαιρίασ των ιδίων κεφαλαίων 

  : Αναμενόμενα κζρδθ ανά μετοχι τθν χρονικι περίοδο t 

   : Residual Income ανά μετοχι τθν χρονικι περίοδο t44 

Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα που ζχει το μοντζλο αυτό είναι το γεγονόσ ότι είναι 

ευκολότερο να γίνουν προβλζψεισ για τθ βάςθ του. Ειδικά αν χρθςιμοποιιςουμε το 

μοντζλο του Gordon για διαρκι ανάπτυξθ, ζνα μοντζλο που χρθςιμοποιείται κατά 

κόρον ςτα παραπάνω μοντζλα, ζχουμε άμεςα εφκολουσ drivers για το Residual 

Income. Κάκε άλλο τμιμα του τφπου που είναι απαραίτθτοσ μπορεί να προβλεφκεί ι 

                                                           
43

 (CFA 2013, 2013) 
44

 Από τουσ τφπουσ φαίνεται ότι              
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να λθφκεί ςαν πλθροφόρθςθ από τισ δθμοςιευμζνεσ χρθματοοικονομικζσ 

καταςτάςεισ τισ εταιρείασ. Επιπλζον, μπορεί θ βάςθ υπολογιςμοφ να είναι 

διαφορετικι από τισ ανωτζρω μεκόδουσ, αλλά δεδομζνου ότι όλθ θ πλθροφόρθςθ 

προζρχεται από τα λογιςτικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, ςτα οποία προςτίκενται 

χρθματοοικονομικά δεδομζνα, μπορεί ο αναλυτισ να είναι βζβαιοσ ότι, παρά τθ 

διαφορετικι βάςθ υπολογιςμοφ, το τελικό του αποτζλεςμα ςαν Ραροφςα Αξία κα 

είναι το ίδιο με τισ παραπάνω μεκόδουσ45.  

Market Based Valuation (MBV) 

Η μεκοδολογία που αναφζρεται ςτθν βιβλιογραφία ςαν Market Based Valuation 

ουςιαςτικά αποτελείται από διαφορετικζσ μεκόδουσ, οι οποίεσ μεταξφ τουσ ζχουν 

αρκετά κοινά ςτοιχεία, αλλά και διακριτζσ διαφορζσ.  

Οι βαςικζσ μεκοδολογίεσ για να γίνει θ αγοραία αποτίμθςθ μιασ μετοχισ είναι οι 

εξισ: 

 Οι Πολλαπλαςιαςτζσ τιμών 

 Οι πολλαπλαςιαςτζσ εταιρικήσ αξίασ 

 Δείκτεσ Σάςησ 

 Peer Company Valuation (benchmarking) 

Αρχικά λίγα λόγια για τουσ πολλαπλαςιαςτζσ. Ο πολλαπλαςιαςτισ είναι ζνασ, 

ςυνικωσ κακαρόσ, αρικμόσ, ο οποίοσ υποδθλϊνει μια ςχζςθ ανάμεςα ςε δφο 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία. Ζχει το ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ ευχζρειασ και απλισ 

χριςθσ, όπωσ και το γεγονόσ ότι ζνασ πολλαπλαςιαςτισ δίνει άμεςα τθν 

πλθροφόρθςθ που ηθτείται. Οι πολλαπλαςιαςτζσ τιμϊν χρθςιμοποιοφνται με το 

ςκεπτικό ότι οι επενδυτζσ κρίνουν το τι αγοράηουν μαηί με τθν μετοχι, από άποψθ 

κερδϊν ανά μετοχι, χρθματοροϊν, κακαρϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ κ.τ.λ. Οι 

πολλαπλαςιαςτζσ εταιρικισ αξίασ επιτρζπουν ςτουσ επενδυτζσ να ςυγκρίνουν το 

ςφνολο τθσ εταιρικισ αξίασ προσ τα κζρδθ τθσ ι κάκε άλλο χρθματοοικονομικό 

ςτοιχείο που μπορεί να τουσ ενδιαφζρει. Αυτι θ δυνατότθτα τουσ επιτρζπει να 

κρίνουν αν μια μετοχι είναι υπερτιμθμζνθ ι υποτιμθμζνθ και να κάνουν τισ ανάλογεσ 

κινιςεισ.  

Ζνα ςτοιχείο που είναι αρνθτικό για τουσ δείκτεσ, είναι ότι δεν υπάρχει κάποια 

ςυγκεκριμζνθ τιμι για αυτοφσ που να επιτρζπει τθν κακαρι ςφγκριςθ, με τθν 

ερμθνεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ τιμισ τουσ να παραμζνει ςτα χζρια και τθν 

υποκειμενικι, οριςμζνεσ φορζσ, ευχζρεια του αναλυτι. Αν και υπάρχουν κάποια 

μοντζλα τα οποία κεωρθτικά κατατάςςουν τθν εκάςτοτε εταιρεία ςχετικά με τθν 

πικανότθτα χρεοκοπίασ τθσ, ανάλογα με τισ τιμζσ ςυγκεκριμζνων δεικτϊν και με 

ςυγκεκριμζνθ ςτάκμιςθ για τον κάκε ζνα46, μζχρι ςτιγμισ τα μοντζλα αυτά, αν και 

                                                           
45

 Στο (Shrieves & Wachowicz, 2001) μποροφν να βρεκοφν παραδείγματα που το επιβεβαιϊνουν 
46

 Το πλζον γνωςτό είναι το μοντζλο Altman 
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ζχουν παραδϊςει ςθμαντικά αποτελζςματα ςε οριςμζνουσ κλάδουσ, δεν ζχει γίνει 

δυνατό να γίνουν γενικά αποδεκτά για κάκε οικονομικό κλάδο47.  

Οι δείκτεσ τάςθσ είναι πρακτικά δεδομζνα χρονοςειρϊν, τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

για να αποτυπϊςουν τθν πορεία που τείνουν να πάρουν ςυγκεκριμζνα 

χρθματοοικονομικά μεγζκθ τθσ εταιρείασ που ζχουν ενδιαφζρον για τουσ επενδυτζσ. 

Οι δείκτεσ τάςθσ διαφζρουν από τουσ πολλαπλαςιαςτζσ ςτθν χρονικι περίοδο τθσ 

αποτίμθςθσ. Ενϊ οι πολλαπλαςιαςτζσ αφοροφν πάντα ςτοιχεία με βραχυπρόκεςμο 

ορίηοντα, οι δείκτεσ τάςθσ αφοροφν ςτοιχεία παρελκοντικά, αλλά με ορίηοντα ςτο 

μζλλον. Σκοπόσ των δεικτϊν τάςθσ είναι θ εφρεςθ μελλοντικϊν ςχεδίων ι/και 

ευκαιριϊν για κζρδθ. Κατά ςυνζπεια θ αποτίμθςθ και ςυχνά και οι τιμζσ, μοντζλων 

που βαςίηονται ςε δείκτεσ τάςθσ διαφζρουν ςθμαντικά από τισ αντίςτοιχεσ μοντζλων 

που βαςίηονται ςε πολλαπλαςιαςτζσ. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία ςχετικά με τθν 

προτίμθςθ ςυγκεκριμζνου τρόπου αποτίμθςθσ και όλοι οι ςυγγραφείσ παρατθροφν 

μόνο τισ διαφορζσ ςτον τρόπο αποτίμθςθσ και δεν εικάηουν, οφτε δείχνουν 

προτίμθςθ ςε κάποιον από αυτοφσ.  

Θα ςυνεχίςουμε με τθν ενδεικτικι αναφορά του βαςικοφ πολλαπλαςιαςτι τιμϊν που 

χρθςιμοποιείται από τουσ αναλυτζσ: 

 Price to earnings (Τιμι μετοχισ προσ κζρδθ ανά μετοχι). Ο ςυγκεκριμζνοσ 

αρικμοδείκτθσ είναι μάλλον ςτατικόσ, κακϊσ λαμβάνει υπόψιν του μόνο 

δεδομζνα ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ ςτιγμι. Για το λόγο αυτό ζχουν 

δθμιουργθκεί δφο παραλλαγζσ: 

o Trailing P/E ςτο οποίο λαμβάνονται υπόψιν τα κζρδθ ανά μετοχι των 

τελευταίων τεςςάρων τριμινων και θ διαίρεςθ γίνεται με το μζςο όρο 

τουσ (μερικζσ φορζσ ςυναντάται ςτθ βιβλιογραφία και ςαν Current P/E) 

o Forward P/E ςτο οποίο λαμβάνεται υπόψιν μια πρόβλεψθ για τα κζρδθ 

τθσ εταιρείασ για τα επόμενα τζςςερα τρίμθνα, με τθν διαίρεςθ να 

γίνεται με το μζςο όρο τουσ. Ζχει μεγάλο ενδιαφζρον για τουσ 

επενδυτζσ και πολλζσ φορζσ οι αποφάςεισ λαμβάνονται με βάςθ 

κυρίωσ αυτόν τον δείκτθ. (ςυναντάται και ωσ Leading ι Perspective P/E 

ςτθν βιβλιογραφία). 

Ο ςυγκεκριμζνοσ πολλαπλαςιαςτισ κεωρείται ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν 

χρθματοοικονομικι ανάλυςθ, τόςο ϊςτε υπάρχουν μοντζλα που βαςίηονται εξ’ 

ολοκλιρου ςε αυτόν, ι ακόμα και μοντζλα που ςτοχεφουν ςτθν πρόβλεψθ τθσ 

μελλοντικισ τιμισ αυτοφ του πολλαπλαςιαςτι. Συνικωσ τα μοντζλα αυτά βαςίηονται 

ςε οικονομετρικζσ τεχνικζσ και βαςίηονται ςε εκτεταμζνεσ χρονοςειρζσ με τιμζσ αυτοφ 

του δείκτθ. Το μειονζκτθμα αυτϊν των μοντζλων είναι ότι δεν μποροφν να 

                                                           
47

 Σε παράδειγμα αυτοφ, θ ναυτιλιακι εταιρεία CPLP κεωρείται από τισ πλζον υγιείσ του κλάδου τθσ, τθ 
ςτιγμι που κάκε παραλλαγι του υποδείγματοσ Altman τθν ζκετε ςτισ εταιρείεσ που κα ζπρεπε να ζχουν 
πτωχευτικι τάςθ 
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χρθςιμοποιθκοφν με ςθμαντικι ακρίβεια αν δεν υπάρχουν εκτεταμζνα, χρονικά, 

δεδομζνα για τουσ δείκτεσ που χρειαηόμαςτε. Ωςτόςο ζνα μζροσ τθσ Market Based 

Analysis, κυρίωσ το κομμάτι που αφορά εταιρείεσ με μεγάλθ ιςτορία ςτισ 

χρθματαγορζσ, αςχολείται αποκλειςτικά με το κομμάτι αυτό και το κεωρεί 

τουλάχιςτον ςυμπλθρωματικό με τουσ υπόλοιπουσ τρόπουσ αποτίμθςθσ.48 

Κλείνοντασ το κομμάτι τθσ Market Based Analysis, πρζπει να γίνει μνεία ςτο κομμάτι 

τθσ ανάλυςθσ που βαςίηεται ςε ςφγκριςθ ςυγκεκριμζνων αρικμοδεικτϊν τθσ 

εταιρείασ με τουσ αντίςτοιχουσ του μζςου όρου του κλάδου, είτε με ζνα μζςο όρο 

επιλεγμζνων εταιρειϊν49. Η μζκοδοσ αυτι ονομάηεται Peer Company Multiples 

Analysis ι περιςςότερο απλά Benchmarking. Η μζκοδοσ αυτι ζχει ζνα μεγάλο 

πλεονζκτθμα ςτο ότι τα ςτοιχεία που απαιτεί είναι εφκολα να βρεκοφν, αφοφ 

ςυνικωσ είναι δθμοςιευμζνα και μπορεί να μασ δϊςει μια πολφ ςαφι εικόνα για τθ 

κζςθ μιασ εταιρείασ ςτο κλάδο, είτε απζναντι ςε επιλεγμζνεσ εταιρείεσ. Ωςτόςο θ 

ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ δεν μπορεί να αποτυπϊςει με κάποια ακρίβεια δίκαιθ τιμι 

μετοχισ, παρά μόνο να μασ δϊςει μια γενικι εικόνα, ζνα διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ50, 

για τθν μετοχι που μασ ενδιαφζρει, το οποίο βαςίηεται ςτθν ςθμερινι (market) τιμι 

των μετοχϊν των εταιρειϊν, με βάςθ τισ οποίεσ τθν ςυγκρίνουμε. Οριςμζνεσ φορζσ θ 

μζκοδοσ αυτι ςυγχζεται με τουσ δείκτεσ τάςθσ, ειδικά όταν χρθςιμοποιείται για να 

υπολογιςτεί θ μελλοντικι πορεία μιασ μετοχισ με βάςθ τθν πορεία του κλάδου. Για 

τουσ παραπάνω λόγουσ θ μζκοδοσ αυτι δε χρθςιμοποιείται ςχεδόν ποτζ ςαν βαςικι 

μζκοδοσ αποτίμθςθσ, αλλά πάντα ςαν βοθκθτικι ι ςυμπλθρωματικι των υπόλοιπων 

μεκόδων. Επειδι ςαν μζκοδοσ ενδείκνυται για να δίνει τθν τάςθ, χρθςιμοποιείται 

μετά από τθν εφρεςθ τθσ δίκαιθσ τιμισ, προκειμζνου να δείξει, πάντα 

ςυμπλθρωματικά, το αν θ μετοχι είναι υπερκοςτολογθμζνθ ι όχι, με βάςθ τθ δίκαιθ 

τιμι τθσ, τθν τιμι τθσ ςτθν αγορά, τισ τιμζσ των επιλεγμζνων εταιρειϊν ςτθν αγορά 

και τθν πορεία του κλάδου.  

  

                                                           
48

 (Investopedia) Ππου ςυμφωνείται ότι ανάλογα με τον αναλυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν περιςςότεροι 
από ζνασ τρόποι αποτίμθςθσ, ςυμπλθρωματικά με τον βαςικό. Δεν είναι, ωςτόςο, ςπάνιο να χρθςιμοποιείται 
ςαν κεντρικόσ τρόποσ απιτίμθςθσ θ Market Based Analysis, με κάποιον από τουσ παραπάνω τρόπουσ να 
χρθςιμοποιείται ςυμπλθρωματικά. 
49

 Συνικωσ είτε άμεςων ανταγωνιςτϊν, είτε των θγετϊν του κλάδου 
50

 (Fama, 1976) 
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Κεφάλαιο 4 

Η μέθοδοσ DCF αναλυτικά και η μετάφραςή τησ ςε όρουσ ςταθμών 

ανεφοδιαςμού ναυτιλίασ 
 

Η μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται ςε μεγάλθ πλειοψθφία από τουσ αναλυτζσ ςαν 

βαςικι μζκοδοσ αποτίμθςθσ μετοχϊν, είναι θ μζκοδοσ Discounted Cash Flow (DCF), θ 

οποία ζχει δφο παραλλαγζσ, τθν Discounted Dividend Model και τθν Free Cash Flow 

Model, με το δεφτερο να χωρίηεται ςε Free Cash Flow to the Firm (FCFF) και Free Cash 

Flow to Equity (FCFE) όπωσ είδαμε παραπάνω.  

Οποιαδιποτε από τισ τρεισ μεκόδουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν αποτίμθςθ 

τθσ τιμισ μιασ μετοχισ, ενϊ είναι πάντα ακριβισ ςε ςτατιςτικά όρια, εφόςον 

εφαρμοςτοφν ςωςτά τα ςτοιχεία και γίνουν με αποδεκτό τρόπο οι προβλζψεισ. 

Ραρόλαυτά, καμία από τισ μεκόδουσ αυτζσ δε μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν ναυτιλία 

και ςτθν αποτίμθςθ τθσ αξίασ ενόσ ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ, δεδομζνου ότι με τθν 

εξειδίκευςθ που ζχουν για τθν αποτίμθςθ χρεογράφων, τα ςτοιχεία που απαιτοφν δεν 

ταυτίηονται με τα ςτοιχεία που μπορεί να προςφζρει ζνασ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ.  

Ρριν προςαρμοςτεί θ μζκοδοσ ςε όρουσ ναυτιλίασ, πρζπει να επιλεχκεί αρχικά θ 

περιςςότερο κατάλλθλθ μζκοδοσ για το ςκοπό μασ. Αρχικά πρζπει να αποκλείςουμε 

τθν μζκοδο DDΜ. Ο λόγοσ είναι ότι θ μζκοδοσ βαςίηεται μεν ςε χρθματικζσ ροζσ που 

εξζρχονται από το ςτοιχείο ςτουσ ιδιοκτιτεσ – μετόχουσ – capital providers, κάτι το 

οποίο κα μποροφςαμε να υπολογίςουμε για το ςτοιχείο που μασ ενδιαφζρει, αλλά το 

μζριςμα, το οποίο είναι θ βαςικι ροι που αφορά τθν μζκοδο DDM, δεν μπορεί να 

αντιςτοιχιςτεί με ακρίβεια προσ οποιαδιποτε ενζργεια ςτο αντικείμενο μελζτθσ μασ. 

Κατά ςυνζπεια είναι προτιμότερο να μθν διακινδυνεφςουμε μια ανακρίβεια με το να 

επιλζξουμε τθν μζκοδο αυτι.  

Μασ μζνει θ επιλογι ανάμεςα ςτισ μεκόδουσ FCFF και FCFE, οι οποίεσ είναι και οι δφο 

αρκετά κοντά ςε αυτό που κζλουμε. Για το ςκοπό τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ανάλυςισ μασ 

ζχει επιλεχτεί θ μζκοδοσ FCFF. Ανάμεςα ςτισ δφο μεκόδουσ δεν υπάρχει διαφορά ςε 

κζμα ακρίβειασ, ι ζςτω δυςκολίασ ςτθν εφρεςθ των ςτοιχείων, όςον αφορά τθν 

αποτίμθςθ των αξιογράφων. Ωςτόςο ςε ζνα πρόβλθμα ςαν αυτό που εξετάηουμε, 

είναι οι ζννοιεσ που απαιτοφν οι μζκοδοι αυτζσ αλλάηουν ςθμαντικά. Το ςτοιχείο που 

κα εξετάςουμε δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με το Equity (Κδια κεφάλαια), κατά ςυνζπεια κα 

πρζπει να διαχωρίςουμε από τισ ροζσ που πθγαίνουν από το ςτοιχείο ςτθν εταιρεία, 

τα ποςοςτά που πθγαίνουν ςτο Equity και τα ποςοςτά που πθγαίνουν αλλοφ. Το 

πρόβλθμα αυτό μειϊνεται ςε ζνταςθ αν το ςτοιχείο αναλθφκεί από ξεχωριςτι 
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εταιρεία, κυγατρικι τθσ βαςικισ εταιρείασ51, ωςτόςο τότε μπορεί να γίνει μια 

ςτρζβλωςθ του αποτελζςματοσ. Ο τρόποσ τθσ ςτρζβλωςθσ κα εξθγθκεί με το 

ακόλουκο πρακτικό παράδειγμα. 

Ζςτω εταιρεία Α, θ οποία ςκοπεφει να ςυςτιςει κυγατρικι εταιρεία για τθν απόκτθςθ 

ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Η εταιρεία κα ονομαςτεί Αα και κα είναι κυγατρικι 

πρϊτου βακμοφ ςτθν μθτρικι. Η Αα ιδρφεται με κεφάλαια Κ, τα οποία προζρχονται 

κατά 60% από τθν μθτρικι εταιρεία και κατά 40% από δανειςμό. Αν υποκζςουμε ότι 

θ εταιρεία Αα δεν ζχει κανζνα άλλο αντικείμενο και ζςοδο ι ζξοδο, πζραν από τθν 

εκμετάλλευςθ του ςτοιχείου, τότε κα μποροφςαμε να ποφμε, απλουςτεφοντασ, ότι το 

60% των ροϊν του ςτοιχείου αφοροφν το Equity τθσ εταιρείασ. Ωςτόςο εδϊ 

προζρχεται θ ςτρζβλωςθ, επειδι θ Αα είναι κυγατρικι τθσ οποίασ τα ίδια κεφάλαια 

προζρχονται από επζνδυςθ τθσ μθτρικισ εταιρείασ, τθσ οποίασ μθτρικισ το κεφάλαιο 

περιλαμβάνει εκ νζου δανειςμό. Επιπλζον είναι πικανό τα επιτόκια δανειςμοφ των 

δφο εταιρειϊν, Α και Αα να είναι διαφορετικά, με αποτζλεςμα το WACC που κα 

πρζπει να βάλουμε ςτο ςτοιχείο μασ να αλλάηει ςθμαντικά. Επιπλζον θ μθτρικι 

εταιρεία δεν είναι απαραίτθτο να δραςτθριοποιείται ςτθν ίδια χϊρα ι περιοχι, ςτθν 

οποία δραςτθριοποιείται το ςτοιχείο τθσ, το οποίο ςθμαίνει ότι ακόμα και το beta του 

ςτοιχείου πρζπει να αλλάξει.  

Είναι προφανζσ ότι χωρίσ να είναι ανζφικτθ θ προςαρμογι τθσ μεκόδου FCFE, είναι 

πολφ περιςςότερο πολφπλοκθ και ζχει μεγάλο περικϊριο που να επιτρζπει το λάκοσ. 

Η φπαρξθ κυγατρικϊν εταιρειϊν, που είναι μια ςυνικθσ πρακτικι του κλάδου, 

επιδεινϊνει το πρόβλθμα αντί να το αμβλφνει. Κατά ςυνζπεια κεωρείται ότι είναι 

πολφ προτιμότερο το να γίνει μια προςπάκεια να προςαρμοςτεί θ μζκοδοσ FCFF, θ 

οποία απαιτεί μικρότερθ ανάλυςθ και τθσ οποίασ τα αποτελζςματα είναι εξίςου ορκά 

με τθν FCFE. Η FCFE μπορεί να κεωρείται περιςςότερο ακριβισ ςτο χϊρο τθσ 

αποτίμθςθσ δίκαιθσ τιμισ για τα αξιόγραφα, επειδι μπαίνει ςε μεγαλφτερθ 

λεπτομζρεια ςτον τρόπο λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ, ωςτόςο ςτθν δικι μασ 

ανάλυςθ δεν υπάρχει λόγοσ για να μποφμε ςε τόςθ λεπτομζρεια, θ οποία κα μασ 

εξζκετε ςτο κίνδυνο λάκουσ, κακϊσ δεν μιλάμε για αξιόγραφο, το οποίο να αφορά 

άμεςα τουσ επενδυτζσ και άρα το Equity τθσ εταιρείασ, αλλά για περιουςιακό 

ςτοιχείο, το οποίο αποτελεί επζνδυςθ τθσ εταιρείασ και μασ ενδιαφζρει περιςςότερο 

θ άμεςθ ςχζςθ του με τθν εταιρεία (Firm). 

Εφόςον ζχουμε επιλζξει τθν μζκοδο που κα χρθςιμοποιιςουμε, κα γίνει τϊρα μια 

περιςςότερο αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ μεκόδου αυτισ, όπωσ αυτι χρθςιμοποιείται 

από τουσ αναλυτζσ ςε υψθλό επίπεδο52.  

                                                           
51

 Είναι ςυνικθσ πρακτικι ςτθν ναυτιλία κάκε περιουςιακό ςτοιχείο να ανικει ςε εταιρεία διαφορετικι τθσ 
μθτρικισ. Στθν εταιρεία αυτι θ μθτρικι ζχει πάντα τθν πλειοψθφία αν όχι το ςφνολο των μετοχϊν, αλλά δεν 
κεωρείται υπεφκυνθ θ μθτρικι εταιρεία για χρζθ, υποχρεϊςεισ, ηθμιζσ κ.ο.κ. των κυγατρικϊν τθσ.  
52

 (CFA 2013, 2013) όπωσ περιγράφεται 
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Ειςαγωγή και ανάπτυξη τησ μεθόδου FCFF 

Η μζκοδοσ DCF βλζπει τθν πραγματικι αξία ενόσ ςτοιχείου ωσ τθν παροφςα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικϊν ροϊν του.53 

Η μζκοδοσ αυτι είναι πολφ εφκολο να βρει τα ςτοιχεία που απαιτεί, όταν μιλάμε για 

τθν DDM, όπου τα μερίςματα (dividends) είναι ανακοινϊςιμα και εφκολο να γίνουν 

γνωςτά. Σε αντίκεςθ με αυτό τα ςτοιχεία και οι ροζσ που απαιτοφνται ςτισ μεκόδουσ 

FCFF και FCFE δεν είναι ευκζωσ ανακοινϊςιμα και πρζπει να υπολογιςτοφν από τουσ 

αναλυτζσ χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία από τισ δθμοςιευμζνεσ καταςτάςεισ τθσ 

εταιρείασ. Για τον λόγο αυτό και τθν πολυπλοκότθτα αλλά και τθν αφξθςθ του 

επιπζδου τθσ ανάλυςθσ, κακϊσ και για το γεγονόσ ότι τα μερίςματα υπόκεινται ςε 

ζλεγχο από τθν διοίκθςθ τθσ εκάςτοτε εταιρείασ και κατά ςυνζπεια μποροφν να 

«μαγειρευτοφν»54 από τθν εταιρεία για να μεταβάλλουν κατά βοφλθςθ τθν δίκαιθ 

τιμι τθσ εταιρείασ μζςω αυτισ τθσ μεκόδου, οι αναλυτζσ προτιμοφν τισ FCFF και FCFE 

από τθν DDM.  

Ραραπάνω ζχει γίνει οριςμόσ του FCFF και του FCFE και ζχουν παρατεκεί οι 

αντίςτοιχοι τφποι55. Επιπλζον ζχει οριςτεί το EBITDA για μια εταιρεία. Ρρζπει να γίνει 

ςαφισ διαχωριςμόσ ότι το EBITDA και άλλοι παρόμοιοι δείκτεσ δεν μποροφν να 

κεωρθκοφν βάςθ ανάλυςθσ και δεν ανικουν ςτα Free Cash Flows. Οι δείκτεσ αυτοί 

ζχουν το μειονζκτθμα ότι είτε παραλείπουν, είτε περιλαμβάνουν δφο φορζσ οριςμζνα 

τμιματα τθσ ανάλυςθσ, από τα οποία τα Free Cash Flows είναι και πρζπει να είναι 

ανεξάρτθτα.  

Για να βρεκεί θ Ραροφςα αξία των μελλοντικϊν χρθματικϊν ροϊν πρζπει να γίνει θ 

προεξόφλθςι τουσ. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προεξόφλθςθ χρθματικϊν ροϊν 

είναι το επιτόκιο προεξόφλθςθσ. Στθν χρθματοοικονομικι πρακτικι ζχει αποφαςιςτεί 

θ χριςθ του κόςτουσ κεφαλαίου ςαν επιτόκιο προεξόφλθςθσ. Το κόςτοσ κεφαλαίου, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ, μπορεί να υπολογίηεται με παραδεκτό 

χρθματοοικονομικό τρόπο, ι και να οριςτεί υποκειμενικά από τον αναλυτι56 ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ. Στθν περίπτωςθ τθσ FCFF ζχει οριςτεί να λαμβάνεται ςαν 

προεξοφλθτικό επιτόκιο το Στακμιςμζνο Μζςο Κόςτοσ Κεφαλαίου (WACC). Με 

δεδομζνο ότι οι ροζσ ςτισ οποίεσ αναφερόμαςτε αφοροφν το ςφνολο τθσ εταιρείασ 

και όχι κάποιο ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ, π.χ. κακαρά τα Κδια Κεφάλαια (Equity), 

κεωρείται από τουσ αναλυτζσ ότι το επενδυτικό αντικείμενο πρζπει να αναφζρεται 

ςτο ςφνολο τθσ εταιρείασ και όχι μόνο ςε ζνα τμιμα τθσ. Κατά ςυνζπεια το κόςτοσ 

κεφαλαίου τθσ εταιρείασ πρζπει να να ςτακμιςτεί ανάμεςα ςτο κόςτοσ Ιδίων 

Κεφαλαίων και Χρζουσ, τθν οποία ςτάκμιςθ μασ παρζχει το WACC.  

                                                           
53

 (CFA 2013, 2013) 
54

 “Manipulated” ςτο πρωτότυπο (Fama, 1976) 
55

 Δεσ κεφάλαιο 2, εξιςϊςεισ 2,9 και 2,11 
56

 (Fama, 1976) 
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Σε μια παρζνκεςθ να αναφζρουμε ότι ςτθ μζκοδο FCFE και επειδι αναλφουμε μόνο 

τισ ροζσ προσ το Equity και όχι το ςφνολο των ροϊν ςτθν εταιρεία, πρζπει να 

ορίςουμε ςαν προεξοφλθτικό επιτόκιο το κόςτοσ κεφαλαίου των Ιδίων Κεφαλαίων 

(Cost of Equity ι Required Return on Equity).  

Ρερνϊντασ ςτθν μακθματικι παρουςίαςθ, κα αρχίςουμε με τθν παράκεςθ του τφπου 

που εκφράηει τθν ςυνολικι αξία τθσ εταιρείασ, ωσ τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν 

ροϊν τθσ. Στον τφπο αυτό κα επιμείνουμε, επειδι θ ανάλυςι μασ κζλει να βρει τθν 

αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και όχι τθν αξία αξιογράφου, κατά ςυνζπεια για 

εμάσ ο τφποσ αυτόσ είναι που πρζπει να μεταφραςτεί ςε όρουσ ναυτιλίασ. 

Μακθματικά θ αξία τθσ εταιρείασ ορίηεται ωσ εξισ57: 

                ∑
     

(      ) 

 

   

 

Εξίςωςη 4.1 Εταιρική αξία ςτην Free Cash Flow to the Firm Method15 

Ο τφποσ πρακτικά είναι ο βαςικόσ τφποσ προεξόφλθςθσ μελλοντικϊν ροϊν. Για εμάσ 

ςθμαςία ζχει ο τρόποσ προςδιοριςμοφ του WACC κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ 

και πρόβλεψθσ των       για τα επόμενα χρόνια. Επιπλζον να γίνει θ παρατιρθςθ 

ότι παραπάνω τφποσ είναι κεωρθτικόσ και αναφζρεται ςε χρονικι περίοδο 

απεριόριςτθ. Ρρακτικά οι υπολογιςμοί γίνονται με βάςθ ςυγκεκριμζνα χρονικά 

πλαίςια που ποικίλουν ανάλογα με τον επενδυτι, τθν εταιρεία, το βάκοσ τθσ 

ανάλυςθσ και άλλουσ παράγοντεσ.  

Για να υπολογιςτεί το WACC χρθςιμοποιείται ο ακόλουκοσ μακθματικόσ τφποσ58: 

      
        

(             )
        (                 )

  
    

(             )
               

Εξίςωςη 4.2 Τπολογιςμόσ WACC  

Επεξιγθςθ Συντομογραφιϊν: 

        : Αγοραία αξία χρζουσ τθσ εταιρείασ 

    : Αγοραία αξία Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρείασ 

        : Κόςτοσ Κεφαλαίου του χρζουσ τθσ εταιρείασ 

              :Κόςτοσ κεφαλαίου για τα Κδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ 

               : Ο φορολογικόσ Συντελεςτισ ςτον οποίο υπόκειται θ εταιρεία 
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 (CFA 2013, 2013) 
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 (CFA 2013, 2013) 
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Ραρατθροφμε ςτον παραπάνω τφπο ότι τα κλάςματα μασ δίνουν το ποςοςτό τθσ 

ςυμβολισ του χρζουσ και των Ιδίων κεφαλαίων ςτο ςυνολικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ. 

Η πρόςκεςθ των δφο κλαςμάτων πρζπει να μασ δϊςει τον αρικμό ζνα. Ο 

πολλαπλαςιαςμόσ του Κόςτουσ κεφαλαίου για το χρζοσ με το μζγεκοσ 1-Φορ. 

Συντελεςτισ, οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κζλουμε να ζχουμε το κόςτοσ κεφαλαίου για 

τα αποτελζςματα τθσ εταιρείασ μετά φόρων και όχι προ φόρων, κατά ςυνζπεια ο 

πολλαπλαςιαςμόσ αφαιρεί τθν επίδραςθ τθσ φορολογίασ από τθν εξίςωςι μασ.  

Συνεχίηουμε με τθν πρόβλεψθ των τιμϊν των μελλοντικϊν ροϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

Ππωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, θ μζκοδοσ DCF μπορεί να ακολουκιςει διάφορα 

μοντζλα πρόβλεψθσ ροϊν. Το μοντζλο που χρθςιμοποιείται ςυνικωσ59 είναι το 

μοντζλο Gordon, το οποίο προβλζπει τθν ςτακερι αφξθςθ των μεγεκϊν κατά ζνα 

ςυγκεκριμζνο ποςοςτό. Κατά ςυνζπεια προβλζπει ότι θ ροι κάκε ζτουσ κα είναι ίςθ 

με60: 

             (   ) 

Εξίςωςη 4.3 Τπολογιςμόσ ετήςιου Free cash flow to the Firm 

Με το g να είναι το ποςοςτό ςτακερισ ανάπτυξθσ που υπολογίςτθκε για τθν εταιρεία. 

Το ποςοςτό αυτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, οπότε μιλάμε για ςμίκρυνςθ τθσ 

εταιρείασ. Το μοντζλο Gordon αν και λειτουργεί πολφ καλά ςε κεωρθτικό επίπεδο 

είναι ωςτόςο ξεπεραςμζνο ςε επίπεδο πρακτικό. Με δεδομζνθ τθν κυκλικότθτα τθσ 

οικονομίασ και τθν φπαρξθ οικονομικϊν κφκλων61 είναι πλζον αναλθκοφανισ θ 

υπόκεςθ ότι μια εταιρεία κα ζχει μια ςυνεχι και μόνιμα κετικι αφξθςθ. Το μοντζλο 

Gordon λειτουργεί ενδεχομζνωσ ςε μακροπρόκεςμθ προοπτικι, όπου κεωρθτικά και 

ςτατιςτικά μπορεί να βρεκεί ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό αφξθςθσ για κάκε εταιρεία, 

ωςτόςο βραχυπρόκεςμα αυτό δεν ιςχφει. Για το λόγο αυτό κα παρακζςουμε δφο 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να βροφμε το ποςοςτό αφξθςθσ για κάκε 

εταιρεία, ανάλογα αν αφορά μακροπρόκεςμο ι βραχυπρόκεςμο χρονικό διάςτθμα.  

Μιλϊντασ για μακροπρόκεςμο χρονικό διάςτθμα και με δεδομζνο ότι μια εταιρεία 

βρίςκεται για πολλά ζτθ ςτθν αγορά και διακζτουμε ςτοιχεία για αυτιν, μποροφμε 

μζςω ενόσ απλοφ, ςχετικά, ςτατιςτικοφ και οικονομετρικοφ μοντζλου να βροφμε το 

ποςοςτό ανάπτυξισ τθσ από τθν αρχι τθσ μζχρι ςιμερα. Αυτό το ποςοςτό, εφόςον τα 

ςτοιχεία μασ είναι επαρκι για να υποςτθρίξουν τθν ζρευνα αυτι62, μπορεί να 

κεωρθκεί ςαν το ποςοςτό αζναθσ ανάπτυξθσ τθσ εταιρείασ και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςαν το ποςοςτό g του Gordon. Η κεωρία λζει ότι μακροπρόκεςμα θ 

εταιρεία κα πλθςιάςει μζςα ςε παραδεκτό ςτατιςτικό ςφάλμα, αυτό το ποςοςτό 
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 (CFA 2013, 2013) 
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 (CFA 2013, 2013) 
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 (Shrieves & Wachowicz, 2001) 
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 (National University of Ireland Galway, 2010), ςτο οποίο γίνονται εκτιμιςεισ περί των απαραίτθτων 
εγγραφϊν και άλλων απαραίτθτων ςυνκθκϊν 
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αζναθσ ανάπτυξθσ, το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να βρει τθν ςθμερινι 

δίκαιθ τιμι τθσ, όςον αφορά ζνα μακροπρόκεςμο επενδυτικό ορίηοντα.  

Πταν ζχουμε μπροςτά μασ ζνα βραχυπρόκεςμο επενδυτικό ορίηοντα, με τον όρο 

βραχυπρόκεςμο να αφορά περιόδουσ από δζκα ζωσ δεκαπζντε ζτθ ςυνικωσ χωρίσ να 

είναι αυτό περιοριςτικό και επαφίεται ςτθν κρίςθ του αναλυτι, δεν μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε το ποςοςτό αζναθσ ανάπτυξθσ. Ο λόγοσ είναι ότι δεν μποροφμε 

να γνωρίηουμε τθν περιοδικότθτα των οικονομικϊν κφκλων, οφτε και τθ δυνατότθτα 

τθσ εταιρείασ να αντεπεξζλκει ςε αυτοφσ, όπωσ επίςθσ και δε μποροφμε να 

προβλζψουμε περιςτατικά, τα οποία ενϊ μικρι επίπτωςθ ζχουν μακροπρόκεςμα, 

ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςε βραχφ χρονικό διάςτθμα. Κατά ςυνζπεια πρζπει να 

βροφμε ζνα διαφορετικό ποςοςτό ανάπτυξθσ, το οποίο δεν κα είναι ςτακερό και δεν 

κα ακολουκεί το μοντζλο του Gordon.  

Το ποςοςτό αυτό μπορεί να βρεκεί, μζςω τθσ γνϊςθσ τθσ αγοράσ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται θ εκάςτοτε εταιρεία. Ρροκειμζνου να προβλζψουμε τα μελλοντικά 

ζςοδα και FCFF τθσ εταιρείασ πρζπει να ςπάςουμε τα ζςοδα αυτά και να δοφμε από 

που προζρχονται και κατά ςυνζπεια τι τα οδθγεί (drivers). Εφόςον βροφμε τουσ 

Drivers των εςόδων και των εξόδων, πρζπει να βροφμε ι να κάνουμε προβλζψεισ για 

τθν μελλοντικι πορεία των drivers αυτϊν. Συνικωσ υπάρχουν ζτοιμεσ προβλζψεισ για 

ςυγκεκριμζνουσ drivers, ανάλογα τθν φφςθ τουσ και τον κλάδο δραςτθριοποίθςθσ τθσ 

εταιρείασ, πολλζσ εταιρείεσ ζχουν ωσ βαςικό driver των εςόδων τουσ το ΑΕΡ τθσ 

χϊρασ, ι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται. Αν δεν υπάρχει 

κάποια πρόβλεψθ διακζςιμθ και ο driver δεν μπορεί να διαςπαςτεί ςε ακόμα 

περιςςότερουσ, τότε πρζπει με τθν βοικεια των χρονοςειρϊν να κάνουμε μια 

πρόβλεψθ εμείσ. Εφόςον αυτό γίνει, οι drivers εςόδων και εξόδων οφείλουν να 

ςτακμιςτοφν, ανάλογα με τθ ςυνειςφορά ι επιβάρυνςθ που ζχουν ςτα ζςοδα και 

FCFF τθσ εταιρείασ, προκειμζνου να βρεκεί μετά από αυτι τθ ςτάκμιςθ ζνα ποςοςτό 

ανάπτυξθσ. Η διαδικαςία αυτι οφείλει να γίνεται ξεχωριςτά για κάκε ζτοσ, από το 

αρχικό μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου τθν οποία κα εξετάςουμε.  

Ρροκειμζνου να εξάγουμε τουσ drivers για το FCFF, οφείλουμε πρϊτα να ορίςουμε το 

πωσ υπολογίηεται το μζγεκοσ αυτό. Η μακθματικι του ζκφραςθ είναι63: 

                (                 )             

Εξίςωςη 4.4 Ανάλυςη Free Cash Flow to the Firm 

Ππου: 

ΚΕ: είναι το Κακαρό λειτουργικό ειςόδθμα τθσ εταιρείασ 

ΑΥ: είναι οι αχριματεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ (π.χ. αποςβζςεισ) 
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 (CFA 2013, 2013) (Fama, 1976) (Investopedia) (Shrieves & Wachowicz, 2001) όλεσ οι πθγζσ ςυμφωνοφν ςε 
αυτόν τον τφπο 
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Επενδφςεισ: είναι οι επενδφςεισ που γίνονται είτε από το αποκεματικό τθσ εταιρείασ, 

είτε από το working capital τθσ εταιρείασ.  

Ραρατθροφμε ότι τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτο FCFF τθσ εταιρείασ το ζχει το Κακαρό 

Λειτουργικό Ειςόδθμα τθσ εταιρείασ, από το οποίο ξεκινάει ο υπολογιςμόσ. Οι 

αχριματεσ υποχρεϊςεισ τθσ εταιρείασ προςτίκενται ςε αυτό προκειμζνου να 

διορκωκεί λογιςτικά θ παράλειψι τουσ από τα κζρδθ τθσ εταιρείασ64, ωςτόςο θ 

πρόβλεψι τουσ είναι ςχετικά εφκολθ, δεδομζνου ότι ζχουμε τθν πλθροφόρθςθ για 

τθν κατάςταςθ των επενδφςεων τθσ εταιρείασ. Οι τόκοι δανειςμοφ είναι επίςθσ 

εφκολο να προβλεφκοφν, ενϊ για αυτοφσ μπορεί να γίνει μια οικονομετρικι ανάλυςθ 

για να λάβει υπόψιν τθσ πικανά νζα δάνεια, ενϊ οι επενδφςεισ τθσ εταιρείασ είναι το 

μοναδικό ςυςτατικό ςτοιχείο, το οποίο ενδεχομζνωσ να προκαλζςει κάποιο 

πρόβλθμα και λάκοσ, ςε ςθμαντικό βακμό, ςτισ προβλζψεισ μασ. Εφόςον δεν ζχουμε 

εςωτερικι πλθροφόρθςθ από τθν εταιρεία, αλλά ζχουμε πρόςβαςθ ςτο επενδυτικό 

ιςτορικό τθσ και τισ αποςβζςεισ τθσ, κάτι το οποίο για εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο 

χρθματιςτιριο είναι μάλλον δεδομζνο, είναι δυνατό να γίνει μια ςτατιςτικι ανάλυςθ 

και να βρεκεί θ πικανότθτα τθσ τζλεςθσ νζων επενδφςεων από τθν εταιρεία, ενϊ 

ςθμαςία ζχει ο κλάδοσ, θ ςφγχρονθ οικονομικι κατάςταςθ αλλά και ο γενικόσ ςτόχοσ 

και ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ εταιρείασ.  

Πλοι αυτοί οι υπολογιςμοί αλλά και τα απαραίτθτα για να γίνουν ςτοιχεία είναι 

διακζςιμα για κάκε ειςθγμζνθ ςτο χρθματιςτιριο εταιρεία ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων χριςθσ για κάκε ζτοσ. Επιπλζον, για εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο χρθματιςτιριο, υπάρχει και ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

δθμοςιευμζνων παρελκόντων ςτοιχείων, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν μεταβολϊν ςε αυτά, χρθςιμοποιϊντασ είτε τισ 

χρονοςειρζσ, είτε τθν μζκοδο του κινθτοφ μζςου.  

Κλείνοντασ το τμιμα τθσ πρόβλεψθσ, καταλιγουμε ςτο ότι μποροφμε να 

προβλζψουμε τθν μεταβολι του FCFF είτε άμεςα, μζςω τθσ ςτάκμιςθσ των διάφορων 

drivers πάνω του και τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ ανάπτυξθσ, είτε ζμμεςα μζσ τον 

υπολογιςμό τθσ μεταβολισ όλων των ςυςτατικϊν του ςτοιχείων και τθσ μεταβολισ 

τουσ ξεχωριςτά. Αν και ο δεφτεροσ τρόποσ είναι περιςςότερο πολφπλοκοσ, είναι 

ωςτόςο και ο περιςςότερο ςωςτόσ. Ραρόλαυτά, κεωρείται ότι, με εξαίρεςθ 

ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, ο πρϊτοσ τρόποσ είναι εξίςου ςωςτόσ και δεν είναι 

απαραίτθτο να κάνουμε τθν ανάλυςι μασ τόςο πολφπλοκθ, ειδικά εφόςον για να 

γίνει πρόβλεψθ μεμονωμζνα των ςυςτατικϊν ςτοιχείων του FCFF είναι απαραίτθτα 

οικονομετρικά και ςτατιςτικά μοντζλα, τα οποία ζχουν ενςωματωμζνθ τθν 

πικανότθτα ςτατιςτικοφ λάκουσ.  
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 (Board of International Accounting Standards, 2008) 
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Θα ολοκλθρϊςουμε τθν παρουςίαςθ του ςυςτιματοσ του FCFF με τθν παράκεςθ δφο 

προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να εμποδίςουν ι να κζςουν εκτόσ ςτόχων τθν 

ανάλυςι μασ. Αρχικά, το μεγάλο πρόβλθμα, αν μπορεί να κεωρθκεί ζτςι, τθσ FCFF 

είναι ότι λαμβάνει τθν πλθροφόρθςι τθσ όχι από ανεξάρτθτουσ φορείσ αλλά από τισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο 

αναλυτισ που λαμβάνει τθν πλθροφόρθςι του από εκεί είναι εκτεκειμζνοσ ςτισ 

πλθροφορίεσ που θ εταιρεία κζλει να του παράςχει. Επιπλζον υπάρχει θ πικανότθτα 

για οριςμζνα μεγζκθ να αποδίδονται διαφορετικά από τθν Κατάςταςθ 

Αποτελεςμάτων Χριςθσ και τον Ιςολογιςμό. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε ςε αγορζσ 

εταιρειϊν, των οποίων το αποκεματικό προςτίκεται ςτο αντίςτοιχο τθσ εταιρείασ και 

το οποίο είναι λειτουργικό ζξοδο, αλλά θ αγορά κεωρείται επζνδυςθ, είτε ςε 

κυγατρικζσ εταιρείεσ, των οποίων οι αγορζσ μπορεί να φανοφν ςαν απόκεμα ςτθν 

μθτρικι, θ οποία ωςτόςο δεν ζχει εκταμιεφςει τθν αντίςτοιχθ χρθματοροι για να τθν 

αποκτιςει. Δυςτυχϊσ δεν υπάρχει τρόποσ για να γίνει μια κάκετθ απαλοιφι των 

προβλθμάτων αυτϊν και μζνουν ςτθν ευχζρεια του αναλυτι να τα εντοπίςει και να τα 

αποδϊςει ςτισ αντίςτοιχεσ αιτίεσ. Ζνασ ακόμα παράγοντασ, ο οποίοσ μπορεί να 

προκαλζςει αςυνζπειεσ ανάμεςα ςτισ καταςτάςεισ και να προβλθματίςει τον αναλυτι 

είναι θ διαφορά ςτθν τιμι του ςυναλλάγματοσ, ειδικά όταν μια εταιρεία 

απαςχολείται ςε περιςςότερουσ από ζναν γεωγραφικοφσ τομείσ. Και τα δφο 

παραπάνω προβλιματα απαντϊνται ςτισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ ζχουν 

ςθμαντικό αρικμό κυγατρικϊν, των οποίων οι καταςτάςεισ μπλζκουν με τισ 

αντίςτοιχεσ τθσ μθτρικισ, όπωσ και ςθμαντικά προβλιματα με τισ διαφορζσ 

ςυναλλάγματοσ, ειδικά για μεγάλεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ μπορεί να κάνουν 

ςυναλλαγζσ ςε περιςςότερεσ από δφο θπείρουσ και ςε περιςςότερεσ από τρείσ ι και 

τζςςερισ οικονομικζσ – νομιςματικζσ ηϊνεσ.  

Ολοκλθρϊνοντασ τθν παρουςίαςθ τθσ μεκόδου, φτάνουμε ςτο ςθμείο όπου πρζπει 

να γίνει θ μετάφραςι τθσ ςτα ςτοιχεία τθσ ναυτιλίασ και ςυγκεκριμζνα με αντικείμενο 

το ςτακμό ανεφοδιαςμοφ πλοίων ςαν ςτόχο τθσ ανάλυςθσ. 

Προςδιοριςμόσ μοντέλου 
 

Με τον όρο «ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ πλοίων» εννοοφμε το γεωγραφικό ςθμείο, ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται και όλεσ οι εγκαταςτάςεισ ξθράσ και καλάςςθσ, ςτο οποίο 

ποντοπόρα και μθ πλοία λαμβάνουν ανεφοδιαςμό ςε καφςιμα και παντόσ είδουσ 

αναλϊςιμα από ςυγκεκριμζνουσ φορείσ, ςυνικωσ τουσ ιδιοκτιτεσ του ςτακμοφ, είτε 

τουσ υπεργολάβουσ τουσ. Οι ςτακμοί αυτοί ζχουν ςθμαντικι αξία ςτο ςυνολικό 

ςφςτθμα των παγκόςμιων Logistics, όπωσ και ςτθν διάρκρωςθ των δρομολογίων 

παγκοςμίωσ. Ρρόςφατα οι ςτακμοί αυτοί ελζγχονται από ιδιϊτεσ, ενϊ παλαιότερα 

και ειδικά εν καιρϊ πολζμου θ λειτουργία τουσ ιταν αποκλειςτικά κρατικι, των 
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οποίων ο ανταγωνιςμόσ και οι διαφορετικισ ποιότθτασ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

οδθγοφν τα πλοία ςε ςθμαντικζσ αποφάςεισ ςχετικά με τθν πορεία τουσ.  

Σε μια περίοδο κρίςθσ, τθν οποία περνάει θ ναυτιλία αυτι τθ περίοδο που διανφουμε, 

θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων για ζνα πλοίο είναι πολφ ςθμαντικι. Κατά 

ςυνζπεια οι πλοιοκτιτεσ προςπακοφν να εξοικονομιςουν χριματα από κάκε δυνατι 

πθγι. Είναι ευρζωσ γνωςτό και αποδεδειγμζνο ότι θ μεγαλφτερθ πθγι κόςτουσ για 

ζνα καράβι εν πλω, δθλαδι όςον αφορά τα λειτουργικά του ζξοδα, είναι το κόςτοσ 

των καυςίμων. Κατά ςυνζπεια ζςτω και μια μικρι ποςοςτιαία μείωςθ ςε αυτό είναι 

δυνατό να είναι τρομερά επωφελισ για το πλοίο και κατ’ επζκταςθ τθν εταιρεία.  

Κατά ςυνζπεια οι πλοιοκτιτεσ ψάχνουν ςυνεχϊσ τρόπο για να μειϊςουν το κόςτοσ 

του ανεφοδιαςμοφ τουσ ςε καφςιμα, είτε τθν δυνατότθτα να κερδίςουν κάποια 

οικονομία κλίμακασ ςχετικι με αυτά. Αυτι θ τάςθ, θ οποία αν και πάντα υπιρχε ζχει 

γίνει περιςςότερο επίμονθ αυτι τθ περίοδο, οδθγεί και τουσ ιδιοκτιτεσ ςτακμϊν 

ανεφοδιαςμοφ ςε μεγαλφτερο ανταγωνιςμό.  

Βαςικισ ςθμαςίασ για ζνα ςτακμό ανεφοδιαςμοφ, πζραν του επιπζδου και του 

αρικμοφ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, είναι και θ κζςθ του. Ζνασ ςτακμόσ 

ανεφοδιαςμοφ, ο οποίοσ βρίςκεται μακριά από τισ λωρίδεσ εμπορικισ ναυτιλίασ 

(τουσ εμπορικοφσ διάδρομουσ όπωσ είχαν αναφερκεί παλιά ι τισ καλάςςιεσ 

λεωφόρουσ, τισ οποίεσ εξετάηει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για να δθμιουργιςει εντόσ των 

Ευρωπαϊκϊν υδάτων) είναι δφςκολο να ζχει ςθμαντικό αρικμό επιςκζψεων, κατά 

ςυνζπεια να είναι κερδοφόροσ, ανεξάρτθτα από το επίπεδο υπθρεςιϊν που 

προςφζρει. Οι ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο 

βαςικζσ κατθγορίεσ ανταγωνιςμοφ: 

 Τοπικοί 

 Υπερπόντιοι 

Οι τοπικοί ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςε μια μικρι, ςχετικά 

πάντα, περιοχι, θ οποία αφορά τον εφοδιαςμό μικρϊν feeder γραμμϊν. Οι 

υπερπόντιοι δεν ανικουν γεωγραφικά ςτθν ίδια περιοχι, ανικουν ωςτόςο ςτο γενικό 

παγκόςμιο ςφςτθμα logistics. Ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ για τθν προςζλκυςθ όςο το 

δυνατόν περιςςότερων πλοίων και επιςκζψεων, με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ του 

κζρδουσ τουσ. Τα γεωγραφικά όρια του ανταγωνιςμοφ τουσ είναι αρκετά ευρεία, ενϊ 

είναι πικανόν να εκτείνονται από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ μιασ μεγάλθσ αλυςίδασ 

logistics65.  

                                                           
65

 Είναι πικανό ζνα καράβι να επιλζξει το ςτακμό ανεφοδιαςμοφ του ςτθν Αμερικι, αντί για τον ςτακμό ςτθν 
Κίνα που είναι θ αρχι του ταξιδιοφ του, για διάφορουσ λόγουσ. Οι δφο ςτακμοί, αν και βρίςκονται ςε 
διαφορετικζσ θπείρουσ, είναι ανταγωνιςτζσ για το ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο. 
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Ραγκόςμια υπάρχουν ςθμαντικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ αςχολοφνται με τον 

ανεφοδιαςμό πλοίων και οι οποίεσ κάνουν ςτρατθγικζσ κινιςεισ προκειμζνου να 

κερδίςουν κάκε δυνατό πλεονζκτθμα από τον ανταγωνιςμό. Ρζραν από τθν ποιότθτα 

ςτισ υπθρεςίεσ, τθν πλθκϊρα διαφορετικϊν διακζςιμων τφπων καυςίμων και κάκε 

άλλο πικανό πλεονζκτθμα που κα μποροφςαν να κερδίςουν, οι εταιρείεσ αυτζσ 

γνωρίηουν και εκτιμοφν ότι το ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα που μποροφν να 

αποκτιςουν, είναι το πλεονζκτθμα τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και θ διατιρθςθ ενόσ 

καλά δομθμζνου δικτφου προϊκθςθσ των προϊόντων τουσ. Δεδομζνου ότι οι ςτακμοί 

ανεφοδιαςμοφ πλοίων είναι ιδιαίτερα δφςκολο να δθμιουργθκοφν από το μθδζν, όχι 

μόνο λόγω ςθμαντικοφ κόςτουσ, αλλά και για λόγουσ ζλλειψθσ νζων τοποκεςιϊν που 

να πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, όπωσ και επειδι είναι δφςκολο να 

εξαςφαλίςει κανείσ τισ άδειεσ που χρειάηονται προκειμζνου να προχωριςει ςε μια 

τόςο ςθμαντικι επζνδυςθ, οι εταιρείεσ αυτζσ ζχουν ςτραφεί ςε ζνα ςτρατθγικό 

παιχνίδι αγοράσ ςτακμϊν ςε όλο το κόςμο, προκειμζνου να επεκτείνουν το δίκτυο 

διανομισ τουσ. 

Αςφαλϊσ οι εταιρείεσ αυτζσ υπακοφν ςε ζνα ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, ο οποίοσ 

επιβάλλει τθν ανάπτυξθ του δικτφου τουσ, αλλά το ερϊτθμα που υπειςζρχεται πάντα 

είναι το κόςτοσ αυτοφ. Ειδικά εφόςον μιλάμε για επιχειρθματικοφσ κολοςςοφσ, οι 

οποίοι είναι ειςθγμζνοι ςε μεγάλα χρθματιςτιρια, υπάρχει πάντα για τθν διοίκθςι 

τουσ μια επίβλεψθ, θ οποία να απαιτεί να κάνουν κινιςεισ οι οποίεσ είναι προσ 

όφελοσ των μετόχων. Κατά ςυνζπεια οι εταιρείεσ αυτζσ είναι υποχρεωμζνεσ να 

κάνουν τισ κινιςεισ τουσ με τρόπο ϊςτε να επιτφχουν το μεγαλφτερο δυνατό όφελοσ 

από τθν εκάςτοτε κίνθςθ, προκειμζνου να διατθριςουν τθν εμπιςτοςφνθ ςτο 

πρόςωπό τουσ. Κατά ςυνζπεια, ακόμα και αν θ ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ το απαιτεί, 

δεν είναι δυνατι θ αγορά ενόσ νζου ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ ςε κάκε τιμι, 

ανεξάρτθτα από τθν γεωγραφικι του κζςθ. Οι κινιςεισ που κα γίνουν πρζπει να είναι 

προςεκτικζσ και να αποδϊςουν ςτθν εταιρεία τουλάχιςτον ςτο ςθμείο όπου δεν κα 

τθσ προκαλζςουν ηθμία ςε μακροπρόκεςμο επίπεδο, αυτό που είναι γνωςτό ςαν 

ςθμείο break even.  

Μζχρι ςτιγμισ, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια μζκοδοσ για τθν 

αποτίμθςθ τθσ αξίασ ενόσ ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ για τθ ναυτιλία. Αν και υπάρχουν 

πολλζσ μζκοδοι για τθν αποτίμθςθ διαφόρων επενδυτικϊν ςτοιχείων και ςχεδίων, 

καμία από αυτζσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ναυτιλία, αφενόσ λόγω τθσ 

ιδιαίτερθσ φφςθσ τθσ, αφετζρου λόγω τθσ τάςθσ που ζχουν οι μζκοδοι αυτοί να 

εξειδικεφονται ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ και ςυγκεκριμζνα είδθ και κατθγορίεσ 

ςτοιχείων. Ραραπάνω είδαμε ότι για τθν αποτίμθςθ αξιογράφων υπάρχει ζνασ 

ςθμαντικόσ αρικμόσ μεκόδων που αποτιμοφν τθν δίκαιθ τιμι τουσ. Σκοπόσ μασ είναι 

να λάβουμε αυτιν που κρίκθκε παραπάνω ςαν θ πλζον κατάλλθλθ και να τθν 

προςαρμόςουμε ςτα ναυτιλιακά δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να δοφμε αν είναι εφικτι θ 

εφρεςθ μιασ δίκαιθσ τιμισ για τθν αγορά ενόσ ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ.  
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Η μζκοδοσ που επιλζχτθκε ιταν θ μζκοδοσ Free Cash Flow to the Firm (FCFF) τθν 

οποία αναλφςαμε με λεπτομζρεια παραπάνω. Σθμαντικό τμιμα τθσ μεκόδου, όπωσ 

αναφζρεται ςτθ βιβλιογραφία66, είναι το να καταλάβουμε τθν αγορά ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται το αντικείμενό μασ.  

Ζνασ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ προςφζρει ςτα διερχόμενα πλοία μια ευρεία γκάμα 

υπθρεςιϊν, πζραν από τθν βαςικι του ανεφοδιαςμοφ τουσ ςε καφςιμα (bunkering). 

Οι υπθρεςίεσ που προςφζρει ςτα διερχόμενα πλοία του προςφζρουν κάποιο κζρδοσ, 

αλλά το βαςικό του κζρδοσ, με το μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ, αφορά ςτθν 

προμικεια καυςίμων. Σκοπόσ τθν επιπλζον υπθρεςιϊν δεν είναι τόςο το κζρδοσ, όςο 

θ προςζλκυςθ πλοίων ςτο ςτακμό, μζςω τθσ προςφοράσ ενόσ διαφοροποιθμζνου 

προϊόντοσ και μεγαλφτερθσ γκάμασ και προςτικζμενθσ αξίασ υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθν 

προςφορά ενόσ ολοκλθρωμζνου πακζτου υπθρεςιϊν και προϊόντων απαραίτθτων 

ςτο καράβι. Ο βαςικόσ ςτόχοσ των ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ είναι θ προςζλευςθ των 

πλοίων, κακϊσ από το ςθμείο αυτό και ζπειτα γίνεται δυνατι θ δθμιουργία 

Λειτουργικοφ Ειςοδιματοσ.  

 

Οριςμόσ μοντέλου ανάπτυξησ και υπολογιςμόσ των Free Cash Flows 
 

Στθν μζκοδο FCFF ζχει μεγάλθ ςθμαςία θ ανάλυςθ του Κακαροφ Λειτουργικοφ 

Ειςοδιματοσ του ςτοιχείου, προκειμζνου να μποροφμε να βροφμε τουσ drivers που 

κα χρθςιμοποιιςουμε για να κάνουμε τθν πρόβλεψθ των μελλοντικϊν ροϊν. Ωςτόςο 

είναι απαραίτθτο πριν από αυτό να οριςτοφν: 

 Το μοντζλο ανάπτυξθσ που κα χρθςιμοποιθκεί δθλαδι: 

o Μοντζλο ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ (Gordon) 

o Μοντζλου αςυνεχοφσ ανάπτυξθσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω 

 Το χρονικό διάςτθμα που κα οριςτεί για τθν απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ τθσ 

αγοράσ του ςτακμοφ, από το οποίο κα εξαρτθκεί και θ επιλογι μοντζλου 

ανάπτυξθσ 

Ρρϊτα οφείλουμε να ορίςουμε τθν περίοδο απόςβεςθσ για τθν αγορά του ςτακμοφ. 

Η ςυνικθσ περίοδοσ απόςβεςθσ – αποπλθρωμισ ενόσ δανείου κατά μζςο όρο για τισ 

εταιρείεσ του κλάδου είναι περίπου δζκα με είκοςι ζτθ. Κατά ςυνζπεια ο μζςοσ όροσ 

αυτοφ μπορεί να λειτουργιςει με ςχετικι ακρίβεια ςαν ζνασ δείκτθσ, κακϊσ 

αναλόγωσ με το μζγεκοσ τθσ εταιρείασ θ κάκε εταιρεία μπορεί να πετφχει καλφτερουσ 

όρουσ αποπλθρωμισ δανείων. Ορίηονται τα δεκαπζντε ζτθ ωσ περίοδοσ απόςβεςθσ 

τθσ επζνδυςθσ.  

                                                           
66

 (CFA 2013, 2013) 
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Εφόςον ορίςτθκε θ περίοδοσ απόςβεςθσ του δανείου, οφείλουμε να αποφαςίςουμε 

αν θ περίοδοσ αυτι κεωρείται μακροχρόνια ι βραχυχρόνια. Αν θ ανάλυςι μασ 

αφοροφςε ζνα αξιόγραφο, τότε θ περίοδοσ αυτι μπορεί να κεωρθκεί αρκετά 

μακροχρόνια, ϊςτε να μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το μοντζλο του Gordon, λόγω 

τθσ αυξθμζνθσ κινθτικότθτασ και τθσ μεγάλθσ δυνατότθτασ ρευςτοποίθςθσ των 

αξιογράφων. Ωςτόςο ζνασ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ζχει πολφ ελάχιςτθ δυνατότθτα 

ρευςτοποίθςθσ, ενϊ επιπλζον θ κτιςθ ενόσ ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ δεν γίνεται με 

ορίηοντα τθν, όςο ςχετικι, ςφντομθ μεταπϊλθςι του, αλλά τθν διατιρθςθ και τθ 

εκμετάλλευςι του, ςυνικωσ ςτο διθνεκζσ. Αςφαλϊσ αυτό εξαρτάται από τθν 

ςτρατθγικι τοποκζτθςθ τθσ εκάςτοτε εταιρείασ, ωςτόςο οι μεγαλφτερεσ εταιρείεσ 

του χϊρου ςυμφωνοφν ςτθν ςτρατθγικι τουσ ότι ςκοπόσ τουσ είναι να επεκτείνουν το 

δίκτυό τουσ67. Είναι βζβαιο ότι οι εταιρείεσ αυτζσ κα ρευςτοποιιςουν, είτε πωλϊντασ 

είτε διαλφοντασ ολοκλθρωτικά ζναν ςτακμό, ο οποίοσ κα αποβεί ηθμιογόνοσ, ωςτόςο 

ακόμα και αυτι θ πικανότθτα, θ οποία είναι αρκετά μικρι ςτατιςτικά, για τισ μεγάλεσ 

εταιρείεσ του χϊρου, ειδικά εφόςον ςε αυτά τα μεγζκθ προβάλλει και το ηιτθμα τθσ 

καλισ φιμθσ τθσ εταιρείασ, θ οποία κα υπζφερε από μια παρόμοια κίνθςθ.  

Με βάςθ τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε με βεβαιότθτα ότι θ περίοδοσ τθν οποία 

μελετάμε, είναι βραχυπρόκεςμθ ςχετικά με το αντικείμενό μασ. Επιπλζον εφόςον οι 

ναυτιλιακοί κφκλοι κεωρείται ότι διαρκοφν περίπου επτά χρόνια68, θ επζνδυςθ δεν 

κα ζχει διατθρθκεί για ικανά μεγάλο οικονομικό διάςτθμα για να μποροφμε να 

ποφμε ότι κα λάβει ιςχφ το ποςοςτό αζναθσ ανάπτυξθσ, ακόμα και αν ζχουμε τθν 

δυνατότθτα να το υπολογίςουμε με αςφάλεια69. Κατά ςυνζπεια είναι απαραίτθτο για 

τουσ ςτακμοφσ ανεφοδιαςμοφ να χρθςιμοποιιςουμε το δεφτερο μοντζλο τθσ μθ 

ςυνεχοφσ και ίςθσ ανάπτυξθσ, το οποίο απαιτεί τθν εφρεςθ των drivers για τα μεγζκθ 

που μασ ενδιαφζρουν.  

Drivers μεγεθών για το νέο υπόδειγμα 
 

Το μοντζλο FCFF όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω ςτθρίηεται πάνω ςτον υπολογιςμό 

του Κακαροφ Λειτουργικοφ Αποτελζςματοσ, το οποίο εξαρτάται από τα λειτουργικά 

ζςοδα και ζξοδα του ςτακμοφ. Κατά ςυνζπεια πρζπει να βροφμε για κάκε ςτακμό ςε 

κεωρθτικό επίπεδο τουσ drivers των εςόδων και των εξόδων του, προκειμζνου να 

βροφμε πωσ κα οριςτεί το ποςοςτό ανάπτυξθσ του Κακαροφ Λειτουργικοφ 

                                                           
67

 Σφμφωνα με τα Yearly Reports των μεγαλφτερων εταιρειϊν του χϊρου 
68

 (Faak, 2012) 
69

 Σφμφωνα με τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ που αναφζρονται ςτο (Faak, 2012) και ςτο (National University of 
Ireland Galway, 2010) ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ δεν είναι δυνατι θ 
ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου όγκου ςτοιχείων για τον υπολογιςμό τουσ ποςοςτοφ αζναθσ ανάπτυξθσ. Η 
ζλλειψθ ςτοιχείων οφείλεται ςτθν αδυναμία ςυλλογισ αξιόπιςτων ςτοιχείων ςτθν εποχι πριν τθν εμφάνιςθ 
του θλεκτρονικοφ τρόπου αποκικευςθσ δεδομζνων 
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(4.5) 

Αποτελζςματοσ. Κάνοντασ μια ανάπτυξθ των εςόδων ενόσ μζςου ςτακμοφ 

ανεφοδιαςμοφ μποροφμε να ποφμε ότι ιςχφει το ακόλουκο: 

                                                              

                                          

                                         

Εξίςωςη 4.5 Ανάλυςη Εςόδων 

Συντριπτικό ποςοςτό των εςόδων των ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ προζρχεται, λόγω 

όγκου αλλά πλζον και τιμισ, από τισ εργαςίεσ Bunkering, δθλαδι τον ανεφοδιαςμό 

των πλοίων με καφςιμα. Ακολουκοφν τα ζςοδα που προζρχονται από τθν κατθγορία 

αναλϊςιμων, π.χ. λάδια, προμικειεσ για το πλιρωμα, απαραίτθτα ανταλλακτικά κ.α. 

Κλείνουν τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν, τα οποία αν και διακζτουν ζνα 

ςθμαντικό ποςοςτό κζρδουσ, ζχουν ποςοςτιαία μικρι ςυμβολι ςτα ςυνολικά ζςοδα 

του ςτακμοφ, κατά ζχουν τθν μικρότερθ επιρροι ςτα ςυνολικά ζςοδα. Τα ζςοδα από 

τθν υπενοικίαςθ χϊρων, προςτίκενται ςτθν εξίςωςθ για να είμαςτε ακριβείσ με τθν 

κεωρθτικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ, ωςτόςο μποροφμε να ποφμε ότι τισ 

περιςςότερεσ φορζσ είναι αμελθτζα ςχετικά με το μζγεκοσ των άλλων εςόδων. 

Συνεχίηουμε με τον υπολογιςμό των λειτουργικϊν εξόδων του ςτακμοφ, για τα οποία 

ιςχφει το ακόλουκο: 

                                                  

Εξίςωςη 4.6 Ανάλυςη Εξόδων 

Τα ζξοδα μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ. Η πρϊτθ είναι 

το κόςτοσ πωλθκζντων, το οποίο περιλαμβάνει το κόςτοσ προμικειασ των 

απαραίτθτων καυςίμων και άλλων προϊόντων τα οποία προμθκεφονται ςτα καράβια. 

Η δεφτερθ κατθγορία αφορά τα κόςτθ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, τα κόςτθ 

μιςκοδοςίασ των απαραίτθτων υπαλλιλων, ενδεχομζνωσ το κόςτοσ ενοικίαςθσ 

εγκαταςτάςεων κ.ο.κ. Στα ζξοδα δεν προςτίκενται οι επενδφςεισ ςε νζο εξοπλιςμό ι 

ςε βελτίωςθ του υπάρχοντοσ, αλλά μόνο τα ζξοδα ςυντιρθςισ του. Τα επενδυτικά 

ζξοδα λαμβάνονται υπόψθν ςε διαφορετικό τμιμα τθσ ανάλυςθσ και αν 

προςτίκονταν εδϊ κα δθμιουργοφςαν ςτρεβλϊςεισ.  

Κατά ςυνζπεια και εφόςον είναι αποδεκτό ότι το Κακαρό Λειτουργικό Αποτζλεςμα 

του ςτακμοφ ορίηεται ςαν τθν αφαίρεςθ των εςόδων από τα ζξοδά του, πρζπει να 

βροφμε πλζον τουσ drivers που τα επθρρεάηουν για να μποροφμε να βροφμε τουσ 

drivers που επθρρεάηουν και το ΚΛΑ. Μποροφμε να ξεκινιςουμε με το μεγαλφτερο 

ζςοδο, το οποίο είναι τα ζςοδα από υπθρεςίεσ bunkering και θ πϊλθςθ ναυτιλιακοφ 

καυςίμου. Εφόςον αναφερόμαςτε ςε ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν, τα ζςοδα αυτά 

εξαρτϊνται από τθν τιμι και τθν ποςότθτα των πωλθκζντων. Για τθν ανάλυςθ τθσ 

ποςότθτασ μποροφμε να προςεγγίςουμε δφο μεκόδουσ: 
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 Τθν προςζγγιςι τθσ ςαν κακαρό νοφμερο 

 Τθν προςζγγιςι τθσ ςαν απόρροια των προςεγγίςεων πλοίων 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ δθμιουργοφμε μια χρονοςειρά, με βάςθ τισ πωλθκείςεσ 

ποςότθτεσ διαχρονικά. Με τθν χρονοςειρά αυτι μποροφμε να προβλζψουμε τισ 

μελλοντικζσ ποςότθτεσ οι οποίεσ κα πωλθκοφνε, ςυνικωσ με τθν μζκοδο του κινθτοφ 

μζςου όρου. Η τάςθ που κα εμφανίςουν μπορεί ζπειτα να μεταφραςτεί ςε 

ποςοςτιαία αφξθςθ ι μείωςθ.  

Για τθν δεφτερθ περίπτωςθ διαιροφμε το ςφνολο τθσ μθνιαίασ πωλθκείςασ 

ποςότθτασ με τον αρικμό των ςυνολικϊν προςεγγίςεων ςτο ςτακμό. Μετά τθν 

διαίρεςθ και βρίςκοντασ τθν μζςθ κατανάλωςθ για κάκε προςζγγιςθ μποροφμε, 

όπωσ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, να κάνουμε μια προςζγγιςθ με βάςθ τον αρικμό 

προςεγγίςεων των πλοίων ςτο ςτακμό και με τθν δθμιουργία του αντίςτοιχου 

οικονομετρικοφ υποδείγματοσ να κάνουμε μια πρόβλεψθ για τισ προςεγγίςεισ πλοίων 

διαχρονικά. Στθν ανάλυςι μασ κεωρείται προτιμότερθ θ δεφτερθ μζκοδοσ για τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

1. Τα οικονομετρικά υποδείγματα που βαςίηονται ςε παλινδρόμθςθ ςτοιχείων 

είναι περιςςότερο ακριβι από τα αντίςτοιχα των χρονοςειρϊν 

2. Η ανάλυςθ χρονοςειράσ μπορεί να μασ δϊςει μια τάςθ, ωςτόςο θ τάςθ 

πλθςιάηει πολφ ςτο μοντζλο τθσ ςτακερισ ανάπτυξθσ του Gordon, το οποίο 

κζλουμε να αποφφγουμε. Το μοντζλο τθσ παλινδρόμθςθσ ζχει τθ δυνατότθτα 

να μασ δϊςει διαφορετικζσ τιμζσ ανάλογα με το ζτοσ, ενϊ μπορεί να λάβει 

υπόψιν του και τισ περιοδικζσ διαταραχζσ, π.χ. τθν μείωςθ προςεγγίςεων και 

άρα τθν μείωςθ ςτθν προςφερόμενθ ποςότθτα καυςίμων κατά τισ μζρεσ των 

μουςϊνων.  

3. Σε ζνα μοντζλο παλινδρόμθςθσ μποροφμε να προςκζςουμε ςαν παραμζτρουσ 

και το μζγεκοσ ι τον τφπο των πλοίων, αλλά και κάκε άλλθ πικανι μεταβλθτι 

που μπορεί να μασ μειϊςει το ςτατιςτικό ςφάλμα, κάνοντασ τα αποτελζςματά 

μασ περιςςότερο αξιόπιςτα. 

Κατ’ ακολουκία με τα παραπάνω κρατάμε ςαν driver για τθν προςφερόμενθ 

ποςότθτα καυςίμων από τον ςτακμό τον αρικμό των προςεγγίςεων πλοίων.  

Συνεχίηουμε για τον προςδιοριςμό του driver τθσ τιμισ. Η τιμι των ναυτιλιακϊν 

καυςίμων είναι γενικά αποδεκτό ότι ακολουκεί τισ διακυμάνςεισ των τιμϊν του 

πετρελαίου. Κατά ςυνζπεια είναι αςφαλζσ να ποφμε ότι μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε για τισ τιμζσ των ναυτιλιακϊν καυςίμων τουσ ίδιουσ drivers που 

ιςχφουν για τισ τιμζσ του πετρελαίου, ι ακόμα και τθν ίδια τθν τιμι του πετρελαίου 

ςαν driver. Κατά τθν ανάλυςθ αυτι κα χρθςιμοποιιςουμε τθν τιμι του αργοφ 
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πετρελαίου. Σφμφωνα με ζρευνα70 οι τιμζσ των παραγόντων του πετρελαίου 

κινοφνται με βάςθ τθν τιμι του αργοφ πετρελαίου. Η τιμι του πετρελαίου ορίηει ι 

ορίηεται από τθν κατανάλωςθ προϊόντων πετρελαίου ςτον κόςμο. Ωςτόςο για τθν 

ανάλυςι μασ είναι υπερβολικό το να βαςίςουμε τθν τιμι του ναυτιλιακοφ καυςίμου 

πάνω ςτθν κατανάλωςθ προϊόντων πετρελαίου ςτον κόςμο, κατά ςυνζπεια 

μποροφμε με αςφάλεια να διατθριςουμε ςαν driver τθν τιμι του αργοφ πετρελαίου. 

Επιπλζον υπάρχουν πολλζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, οι οποίεσ προβλζπουν τισ τιμζσ του 

πετρελαίου για περιόδουσ πολφ μεγαλφτερεσ από τθν δεκαπενταετία που ζχουμε 

ορίςει εμείσ ςαν περίοδο αναφοράσ. Η τιμι του αργοφ πετρελαίου, ζχει το 

μειονζκτθμα ότι επθρεάηεται πολφ από απρόβλεπτα γεγονότα γεωςτρατθγικισ 

ςθμαςίασ, των οποίων πρόβλεψθ είναι αδφνατον να κάνει ζνασ απλόσ αναλυτισ, για 

τον λόγο αυτό είναι περιςςότερο από αποδεκτι θ πρόβλεψθ μεγάλων ινςτιτοφτων 

εξειδικευμζνων ςε αυτι τθν εργαςία και αγορά.  

Συνεχίηουμε ςτθν εφρεςθ των drivers των εςόδων με τα ζςοδα από παροχι 

υπθρεςιϊν. Τα ζςοδα αυτά, όςο μικρά και αν είναι, πρζπει να μελετιςουμε αν 

μποροφν με κάποιον τρόπο να αντιπροςωπευκοφν ςτο μοντζλο που κα 

δθμιουργθκεί. Τα ζςοδα αυτά εξαρτϊνται, όπωσ και κάκε πϊλθςθ αγακοφ ι 

υπθρεςίασ, από τιμι και ποςότθτα. Η τιμι τουσ είναι ορίςιμθ από τον πάροχό τουσ, 

ενϊ εφόςον ζχουμε δεδομζνο ότι αφοροφν κυρίωσ προςζλκυςθ πλοίων ςτο ςτακμό 

και όχι απαραίτθτα τρόπο απόκτθςθσ κερδϊν, μποροφμε να ποφμε ότι θ τιμι τουσ 

εξαρτάται από τθν περίςταςθ και δεν υπάρχει τρόποσ να τθν προβλζψουμε πζρα από 

μια απλι χρονοςειρά, θ οποία κα μασ δϊςει τθν τάςθ των τιμϊν. Ωςτόςο, θ 

ποςότθτα, όπωσ αυτι μπορεί να οριςτεί ςτισ υπθρεςίεσ, μπορεί να προβλεφκεί με 

παρόμοιο τρόπο όπωσ θ ποςότθτα των πωλθκζντων καυςίμων. Συγκεκριμζνα 

μποροφμε να διαιρζςουμε το ςφνολο των εςόδων των υπθρεςιϊν με τον ςυνολικό 

αρικμό προςεγγίςεων πλοίων ςτον ςτακμό, και με το μζςο όρο αυτό να 

διατθριςουμε ςαν driver τον αρικμό των προςεγγίςεων των πλοίων ςτο λιμάνι. Τα 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία μποροφν να είναι αρκετά ακριβι, κακϊσ δεν είναι απαραίτθτο 

να ςτθρίηονται ςε ετιςια δεδομζνα, αλλά ςε μθνιαία, τα οποία μασ δίνουν ζνα 

ςθμαντικά μεγάλο πλικοσ παρατθριςεων και άρα μειϊνουν ςθμαντικά το ςτατιςτικό 

μασ ςφάλμα και τθν ακρίβεια τθσ πρόβλεψθσ. 

Συνεχίηουμε με τα ζςοδα από τθν πϊλθςθ των λοιπϊν αναλϊςιμων ςτα πλοία, πζραν 

των καυςίμων. Τα αναλϊςιμα αυτά ποικίλλουν ςε προζλευςθ, από τρόφιμα μζχρι 

ανταλλακτικά. Ωςτόςο ςε γενικζσ γραμμζσ είναι αποδεκτό ότι τα βαςικά αναλϊςιμα 

που προςφζρει ζνασ ςτακμόσ ανεφοδιαςμοφ ςε ςτακερι βάςθ είναι τα αναλϊςιμα 

που ζχουν βάςθ το πετρζλαιο, άρα τα προϊόντα πετρελαίου και τα αναλϊςιμα ςε 

τρόφιμα ι κάκε τι άλλο παρόμοιο. Από τθν παραπάνω ανάλυςθ είναι προφανζσ ότι 
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ωσ driver των προϊόντων του πετρελαίου μποροφμε ςφμφωνα με ζρευνεσ71 να 

χρθςιμοποιιςουμε τθν τιμι του αργοφ πετρελαίου. Για τα λοιπά αναλϊςιμα αρχικά 

κζτουμε ςαν βαςικό τουσ προϊόν τα τρόφιμα. Η κατανάλωςθ τροφίμων ζχει 

διάφορουσ drivers ανά χϊρα και ανά γεωγραφικό διαμζριςμα, ωςτόςο εμάσ δεν μασ 

ενδιαφζρει θ κατανάλωςθ τροφίμων του γενικοφ πλθκυςμοφ, αλλά ςαν αξία θ 

προμικεια τροφίμων ςε πλοία και μάλιςτα ςε πλοία που ςτακμεφουν ςτο ςτακμό 

που εξετάηουμε. Κατά ςυνζπεια είναι αςφαλζσ ότι μποροφμε για άλλθ μια φορά να 

χρθςιμοποιιςουμε τθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τον μζςο όρο 

προμθκευκζντων τροφίμων ανά προςζγγιςθ, με ακριβϊσ τθν ίδια με παραπάνω 

μεκοδολογία και να χρθςιμοποιιςουμε ςαν driver για τθν κατθγορία αυτι των 

εςόδων τον αρικμό των προςεγγίςεων των πλοίων ςτον ςτακμό.  

Κλείνοντασ τθν εφρεςθ των Drivers οφείλουμε να πλθςιάςουμε τθν τελευταία 

κατθγορία εςόδων. Η κατθγορία αυτι αφορά ςτα ζςοδα υπενοικίαςθσ των χϊρων 

του ςτακμοφ ι/και τα ζςοδα από τισ υπεργολαβίεσ που μπορεί να ζχει αποδεχκεί ο 

ιδιοκτιτθσ του. Υπάρχουν δφο περιπτϊςεισ τισ οποίεσ μποροφμε να διακρίνουμε για 

τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εςόδων: 

 Τιμολόγθςθ με ποςοςτό επί του τηίρου 

 Στακερι τιμολόγθςθ  - ενοίκιο με αναπροςαρμογι 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ τα ζςοδα του ςτακμοφ εξαρτϊνται από το ςυνολικό τηίρο των 

υπεργολάβων/ενοικιαςτϊν του, ο οποίοσ εξαρτάται από τον τφπο των υπθρεςιϊν 

ι/και αγακϊν που προςφζρουν. Επειδι δεν είναι δυνατόν να προβλζψουμε το 

ςφνολο αυτϊν ςε ζνα κεωρθτικό υπόδειγμα, μποροφμε να κάνουμε τθν παραδοχι, θ 

οποία με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ δεν απζχει από τθν αλικεια, ότι τα ζςοδα 

των υπεργολάβων εξαρτϊνται από τον αρικμό των προςεγγίςεων ςτο ςτακμό. Κατά 

ςυνζπεια οι προςεγγίςεισ ςτο ςτακμό μποροφν και εδϊ να χρθςιμεφςουν ςαν driver. 

Σε περίπτωςθ ςτακερισ τιμολόγθςθσ με αναπροςαρμογι, δεν μπορεί να βρεκεί 

driver, δεδομζνου ότι θ αναπροςαρμογι κα προβλζπεται ςε ςυμβόλαιο, ςυνικωσ 

μακροπρόκεςμο, κατά ςυνζπεια θ μεταβολι των εςόδων μασ κα είναι γνωςτι.  

Κλείνουμε τθ εφρεςθ των drivers για τα ζςοδα του ςτακμοφ με ζναν πίνακα, ο οποίοσ 

περιλαμβάνει τισ κατθγορίεσ εςόδων και τουσ αντίςτοιχουσ drivers για κάκε μια: 

 

ΕΣΟΔΑ 

Κατθγορία εςόδων Ρρωταρχικόσ Driver Δευτερεφων Driver 

Bunkering 
Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Αναλϊςιμα 
Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 
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Ραροχι 
υπθρεςιϊν 

Αρικμόσ προςεγγίςεων - 

Υπεργολαβίεσ Αρικμόσ προςεγγίςεων - 

    Πίνακασ 1 Κατηγορίεσ εςόδων και drivers  

Συνεχίηουμε με τθν εφρεςθ των drivers για τα ζξοδα, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να δοφμε αν 

μποροφμε με κάποιον τρόπο να τα ςυνδυάςουμε ϊςτε να βροφμε το ποςοςτό 

ανάπτυξθσ για κάκε ζτοσ το οποίο κα αναλφςουμε.  

Είδαμε παραπάνω ότι τα ζξοδα χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ. Η πρϊτθ 

κατθγορία είναι το κόςτοσ πωλθκζντων, το οποίο αφορά το κόςτοσ τθσ προμικειασ 

των προϊόντων που διατίκενται ςτο ςτακμό. Το κόςτοσ αυτό πρακτικά αφορά τθν 

τιμι και τθν ποςότθτα τθσ προμικειασ των προϊόντων που διατίκενται ςτο ςτακμό. 

Ππωσ είδαμε παραπάνω, θ τιμι πϊλθςθσ ζχει ςαν βαςικό driver τθν τιμι του αργοφ 

πετρελαίου, για λόγουσ που προείπαμε. Με τθν ίδια ακριβϊσ μεκοδολογία και τθν 

ίδια επιχειρθματολογία μποροφμε εφκολα να ςυνάγουμε ότι οι drivers για το κόςτοσ 

προμικειασ των καυςίμων είναι οι ίδιοι. Είναι γεγονόσ ότι θ εταιρεία μπορεί είτε 

λόγω μεγζκουσ, είτε λόγω ποςοτιτων, είτε μζςω προςφορϊν να πετυχαίνει τιμζσ 

καλφτερεσ από τισ μζςεσ τιμζσ τθσ αγοράσ. Ωςτόςο αυτό που ενδιαφζρει τθν ανάλυςι 

μασ είναι θ πορεία και θ τάςθ των τιμϊν που πετυχαίνει και όχι θ ακριβισ τιμι ι θ 

ςχζςθ τθσ με τθν μζςθ τιμι τθσ αγοράσ. Εφόςον οι μζςθ τιμι τθσ αγοράσ αυξάνεται, 

κα αυξάνεται μαηί τθσ και θ τιμι αγοράσ τθσ εταιρείασ και εμείσ κζλουμε να βροφμε 

το ποςοςτό αφξθςθσ ι μείωςθσ. Κατά ςυνζπεια μποροφμε να ποφμε ότι οι πρϊτθ 

κατθγορία εςόδων και θ πρϊτθ κατθγορία εξόδων ζχουν τουσ ίδιουσ drivers.  

Συνεχίηουμε με τα ςτακερά ζξοδα του ςτακμοφ. Για να γίνει θ ανάλυςθ αυτι 

περιςςότερο ακριβισ πρζπει να αναφερκοφν ζςτω ςε επίπεδο κεωρθτικό, τα 

ςυςτατικά ςτοιχεία που αποτελλοφν τα ςτακερά ζξοδα του ςτακμοφ, τα οποία 

κατθγοριοποιθμζνα είναι:  

 Τα κόςτθ ςυντιρθςθσ των κτιρίων και των εγκαταςτάςεων 

 Τα κόςτθ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ 

 Κόςτθ ενοικίαςθσ ι χριςθσ που μπορεί να υπάρχουν για κτίρια τα οποία δεν 

είναι ιδιοκτθςία του ςτακμοφ 

 Λοιπά Κόςτθ διαχείριςθσ του ςτακμοφ 

Ραρατθροφμε ότι θ πλειοψθφία του κόςτουσ που αφορά ςε αυτι τθ κατθγορία είναι 

είτε ςτακερό, είτε, αν δεν είναι, βρίςκεται ςε ςυγκεκριμζνα ςυμβόλαια και 

ςυμβάςεισ, των οποίων θ μεταβολι είναι γνωςτι ι μπορεί να γίνει γνωςτι. Είναι 

πικανόν να υπάρχουν μεταβολζσ ςε μια χρονικι περίοδο δεκαπζντε ετϊν, ωςτόςο οι 

μεταβολζσ αυτζσ δεν κεωροφνται αρκετά ςθμαντικζσ, ειδικά ςυγκρινόμενεσ με τθν 

επίπτωςθ που κα ζχουν οι μεταβολζσ τθσ τιμισ του αργοφ πετρελαίου ςτο κόςτοσ 

πωλθκζντων, ϊςτε να απειλιςουν τθν ακρίβεια τθσ ανάλυςισ μασ.  
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Συνοψίηουμε τισ κατθγορίεσ και τουσ drivers που τουσ αντιςτοιχοφν για τα ζξοδα ςτον 

ακόλουκο πίνακα: 

ΕΞΟΔΑ 

Κατθγορία εξόδων Ρρωταρχικόσ Driver Δευτερεφων Driver 

Κόςτοσ 
πωλθκζντων 

Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Στακερά ζξοδα Στακερά Στακερά 
    Πίνακασ 2 κατηγορίεσ εξόδων και Drivers 

Ραρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια τον ςυνολικό πίνακα, για να δοφμε πωσ μποροφμε από 

αυτόν να εξάγουμε το ποςοςτό ανάπτυξθσ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν πρόβλεψι 

μασ: 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ 

Κατθγορία εςόδων Ρρωταρχικόσ Driver Δευτερεφων Driver 

Bunkering 
Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Αναλϊςιμα 
Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Ραροχι υπθρεςιϊν 
Αρικμόσ 

προςεγγίςεων 
- 

Υπεργολαβίεσ 
Αρικμόσ 

προςεγγίςεων 
- 

ΕΞΟΔΑ 

Κατθγορία εξόδων Ρρωταρχικόσ Driver Δευτερεφων Driver 

Κόςτοσ 
πωλθκζντων 

Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Στακερά ζξοδα Στακερά Στακερά 

   Πίνακασ 3 υνολικά κατηγορίεσ εςόδων – εξόδων και drivers 

Ραρατθροφμε ότι το κόςτοσ πωλθκζντων και τα ζςοδα από το bunkering και τα 

αναλϊςιμα ζχουν τουσ ίδιουσ drivers, κάτι απόλυτα λογικό αφοφ αφοροφν ςτα ίδια 

ακριβϊσ αντικείμενα. Επιπλζον είναι γνωςτό ότι θ αρνθτικι επίδραςθ του κόςτουσ 

πωλθκζντων ςτα Κακαρά ζςοδα εξουδετερϊνεται από τα ζςοδα από πωλιςεισ. Κατά 

ςυνζπεια και με δεδομζνο ότι εμείσ κζλουμε να υπολογίςουμε ρυκμό μεταβολισ και 

όχι τθν ακριβι ςχζςθ που κα επικρατεί ανάμεςα ςτα ζςοδα και τα ζξοδα, μποροφμε 

να υποκζςουμε μόνο κετικι επίδραςθ τθσ τιμισ του πετρελαίου και του αρικμοφ των 

προςεγγίςεων ςτα Κακαρά ζςοδα του ςτακμοφ. Τζλοσ, εφόςον ο αρικμόσ των 

προςεγγίςεων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςαν driver για τισ τελευταίεσ δφο 
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κατθγορίεσ εςόδων, ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ για τα Κακαρά Λειτουργικά ζςοδα (g) 

μπορεί μακθματικά να εκφραςτεί ωσ εξισ:  

     (     )       (           )    

Εξίςωςη 4.7 Τπολογιςμόσ ρυθμοφ ανάπτυξησ 

Ππου: 

g: ο ηθτοφμενοσ ρυκμόσ – ποςοςτό ανάπτυξθσ 

   : ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ τιμισ του αργοφ πετρελαίου (crude oil) 

    : ο ρυκμόσ μεταβολισ των προςεγγίςεων ςτο ςτακμό 

  : θ ποςοςτιαία ςυνειςφορά των εςόδων από bunkering ςτα ςυνολικά ζςοδα 

  : θ ποςοςτιαία ςυνειςφορά των εςόδων από πϊλθςθ αναλϊςιμων ςτα ςυνολικά 

ζςοδα 

  : θ ποςοςτιαία ςυνειςφορά των εςόδων από παροχι υπθρεςιϊν ςτα ςυνολικά 

ζςοδα 

  : θ ποςοςτιαία ςυνειςφορά των εςόδων από ενοίκια και υπεργολαβίεσ ςτα 

ςυνολικά ζςοδα 

e : είναι θ τυχόν από πρότερα γνωςτι μεταβολι των ςτακερϊν εξόδων τθσ 

επιχείρθςθσ, τθν οποίο γνωρίηουμε από πριν. 

Από τθν μακθματικι ζκφραςθ παρατθροφμε ότι θ επιρροι του κάκε driver ςτο 

ςυνολικό ρυκμό μεταβολισ/ανάπτυξθσ, είναι ςτακμιςμζνοσ, ανάλογα με το ποςοςτό 

τθσ ςυνειςφοράσ ςτο ςφνολο του εξειδικευμζνου αντικειμζνου ςτο οποίο αφορά. Με 

τον τρόπο αυτό μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι ότι ζχουμε ορκά ςτακμίςει κάκε 

driver Και αυτόσ επθρεάηει με ςωςτό τρόπο τθν προβλεπόμενθ ανάπτυξθ των εςόδων 

του ςτακμοφ. Ο τφποσ 4.7 μασ δίνει τον γενικό τφπο υπολογιςμοφ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ, ωςτόςο προκειμζνου να φτάςουμε ςτον τφπο που πρζπει να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ, πρζπει να γίνει μια ακόμα μικρι προςαρμογι. 

Ρροκειμζνου να υπολογιςτεί ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ για ζνα ζτοσ, πρζπει να είναι 

γνωςτά τα παραπάνω ςτοιχεία για το ζτοσ αυτό. Ωςτόςο, αν και μποροφμε να ζχουμε 

αξιόπιςτεσ προβλζψεισ για τουσ drivers ςαν μεγζκθ, δεν μποροφμε να κάνουμε το 

ίδιο και για τθ ςτάκμιςι τουσ. Κατά ςυνζπεια πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε μια 

ςτάκμιςθ, θ οποία κα μειϊνει όςο το δυνατόν περιςςότερο το ποςοςτό λάκουσ. Αυτό 

μποροφμε να το πετφχουμε χρθςιμοποιϊντασ τθν ςτάκμιςθ του περαςμζνου ζτουσ, 

για να προβλζψουμε τον ρυκμό μεταβολισ του επόμενου, ενϊ αφοφ τθν 

ενςωματϊςουμε ςτα αποτελζςματα που ζχουμε γνωςτά κα κάνουμε ςυνεχϊσ τθν 

ίδια κίνθςθ για να μποροφμε να προβλζπουμε πάντα το επόμενο ζτοσ με μια κάποια 

ςτατιςτικι αςφάλεια. Ο τελικόσ τφποσ αποτυπϊνεται μακθματικά ωσ ακολοφκωσ: 

       (  (   )    (   ))        (  (   )    (   )    (   )    (   ))     

Εξίςωςη 4.8 Τπολογιςμόσ ετήςιου ρυθμοφ ανάπτυξησ 
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Η εξίςωςθ 4.8 μασ δίνει το ρυκμό ανάπτυξθσ για το ζτοσ t, ςαν ςυνάρτθςθ των 

προβλεπόμενων τιμϊν των drivers για το ζτοσ t, τθν ςτάκμιςθ των εςόδων όπωσ αυτι 

διαμορφϊκθκε το ζτοσ t-1, που είναι και το μόνο ςτακερό ςθμείο αναφοράσ που 

μποροφμε να ζχουμε για αυτι και το ςφάλμα/μεταβολι ςτακεροφ κόςτουσ τθσ 

περιόδου t. Το ςφάλμα τθσ περιόδου δεν εξαρτάται από το ςφάλμα τθσ 

προθγοφμενθσ περιόδου, κατά ςυνζπεια δεν μπορεί να προβλεφκεί, αλλά μόνο είτε 

να είναι γνωςτό, είτε να αποτελεί παράγοντα αποςτακεροποίθςθσ τθσ εξίςωςθσ.  

Ρροχωροφμε ςτθν πρόβλεψθ του επόμενου ςυςτατικοφ τθσ FCFF για το ςτοιχείο μασ, 

που είναι θ μεταβολι των Αχριματων Υποχρεϊςεων. Οι αχριματεσ υποχρεϊςεισ 

είναι τα λογιςτικά ςτοιχεία τα οποία, αν και είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθροφμε 

ςφμφωνα με τουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ72, ωςτόςο δεν αφοροφν πρακτικά κάποια 

πραγματικι χρθματοροι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αυτϊν των ροϊν είναι οι 

αποςβζςεισ, οι οποίεσ μειϊνουν τα λειτουργικά κζρδθ, χωρίσ ωςτόςο να είναι κάποια 

πραγματικι χρθματικι ροι. Κατά ςυνζπεια, τα χριματα που αφαιροφνται από τα 

κακαρά κζρδθ είναι ακόμα ςτο ταμείο. Οπότε πρζπει να υπολογιςτοφν ςτα FCFF, 

ζςτω και αν δεν μποροφν να υπολογιςτοφν ςτα διακζςιμα τθσ εταιρείασ, τα οποία κα 

μποροφν να διαμοιραςτοφν ςτουσ μετόχουσ73.  

Για μια εταιρεία, εκτόσ των αποςβζςεων, οι αχριματεσ υποχρεϊςεισ μπορεί να 

λάβουν διάφορεσ μορφζσ. Ωςτόςο, όταν αναφερόμαςτε ςτθ λειτουργία ενόσ 

ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ, οι αχριματεσ υποχρεϊςεισ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςτισ 

αποςβζςεισ που πρζπει να υπολογιςτοφν για τον ςτακμό. Οι αποςβζςεισ μποροφν να 

διαιρεκοφν με τθν ςειρά τουσ ςε: 

 Απόςβεςθ κόςτουσ αγοράσ του ςτακμοφ 

 Απόςβεςθ των επενδφςεων ςε υλικό – εξοπλιςμό για τον ςτακμό 

 Απόςβεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ (όταν αυτζσ δεν υπολογίηονται ςτα 

λειτουργικά ζξοδα)74 

Το κόςτοσ αγοράσ του ςτακμοφ πρζπει να υπολογίηεται ςτισ αποςβζςεισ, κακϊσ είναι, 

ςυνικωσ, το μεγαλφτερο επενδυτικό ζξοδο και άρα και το μεγαλφτερο μζροσ των 

ςυνολικϊν αποςβζςεων και αχριματων υποχρεϊςεων. Σκοπόσ τθσ αποτίμθςθσ του 

ςτακμοφ δεν είναι μόνο το να δοφμε αν ο ςτακμόσ μπορεί να αποςβζςει το κόςτοσ 

αγοράσ του, αλλά το αν μπορεί να είναι κερδοφόροσ και να δθμιουργιςει αξία για 

τουσ ιδιοκτιτεσ του. Κατά ςυνζπεια θ απόςβεςι του, που είναι και το μεγαλφτερο 

βάροσ πάνω ςτα κζρδθ του, πρζπει να προςτεκεί ςτον υπολογιςμό του FCFF 

προκειμζνου να μποροφμε να κρίνουμε τθν αξία του και άρα τθν δίκαιθ τιμι του. 

Άλλωςτε το κόςτοσ απόκτθςθσ του ςτακμοφ είναι ςυνικωσ δεδομζνο, εφόςον 

αναφερόμαςτε ςε ζνα ςτακμό προσ πϊλθςθ, υπάρχει μια γνωςτι τιμι ι ζςτω 

                                                           
72

 (Board of International Accounting Standards, 2008) 
73

 Και αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ θ μζκοδοι FCF κεωροφνται ανϊτεροι τθσ DDM 
74

 Δεσ ανωτζρω 
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ανϊτατθ τιμι, με αποτζλεςμα τον εφκολο υπολογιςμό τθσ απαιτοφμενθσ απόςβεςθσ, 

αλλά και τον υπολογιςμό των μελλοντικϊν ροϊν για αυτό, οι οποίεσ, ανάλογα με τθν 

μζκοδο που κα χρθςιμοποιθκεί μπορεί να είναι ςτακερι ι να είναι κυμαινόμενθ75.  

Ρερνάμε ςτο τρίτο ςυςτατικό των αποςβζςεων, το οποίο είναι θ απόςβεςθ των ζργων 

ςυντιρθςθσ. Ραραπάνω ζχουμε προςκζςει τα ζργα ςυντιρθςθσ ςτα λειτουργικά 

ζξοδα. Ωςτόςο ζνασ τρόποσ λογιςτικοφ υπολογιςμοφ των εξόδων ςυντιρθςθσ ςτθν 

ναυτιλία είναι και θ παγιοποίθςθ και απόςβεςι τουσ76. Η λειτουργία ενόσ ςτακμοφ 

ανεφοδιαςμοφ βρίςκεται ςτο μεταίχμιο ανάμεςα ςτθν ναυτιλιακι και τθν ςτεριανι 

επιχείρθςθ, κατά ςυνζπεια δε μποροφμε με βεβαιότθτα να ποφμε ποιόσ από τουσ δφο 

τρόπουσ κα χρθςιμοποιθκεί, κατά ςυνζπεια πρζπει να κάνουμε πρόβλεψθ και για 

τουσ δφο. Στθν περίπτωςθ που τα ζξοδα ςυντιρθςθσ παγιοποιοφνται, προφανϊσ δεν 

υπολογίηονται ςτα λειτουργικά ζξοδα, κατά ςυνζπεια αποφεφγουμε τθν διπλι 

εγγραφι και υπολογιςμό τουσ, το οποίο κα προκαλοφςε ςτρζβλωςθ ςτο αποτζλεςμά 

μασ. Κατά ςυνζπεια πρζπει να υπολογίςουμε τισ αποςβζςεισ αυτϊν των εξόδων. Εάν 

ο ςτακμόσ δεν μεταβάλλει το μζγεκόσ του, δθλαδι δεν προβαίνει ςε απόκτθςθ νζου 

υλικοφ, το οποίο να χρειάηεται ςυντιρθςθ, το μζγεκοσ των αποςβζςεων τθσ 

ςυντιρθςθσ δεν μεταβάλλεται. Το μζγεκοσ αυτό μεταβάλλεται μόνο εφόςον ο 

ςτακμόσ μεγενκφνεται ςαν γεωγραφικόσ χϊροσ ι εάν προςτίκεται νζοσ εξοπλιςμόσ 

ςε αυτόν. Αν αυτό ςυμβαίνει, τότε πρζπει να υπολογίςουμε ζνα ρυκμό ανάπτυξθσ, ο 

οποίοσ κα αυξιςει το μζγεκοσ αυτό. 

Για να αυξθκοφν τα ζξοδα ςυντιρθςθσ ενόσ ςτακμοφ, χρθςιμοποιοφμε μια από τισ 

βαςικζσ παραδοχζσ για κάκε οικονομικι ανάλυςθ, ότι θ τεχνολογία και όλοι οι λοιποί 

παράγοντεσ που τα επθρεάηουν παραμζνουν ςτακερά, πρζπει να αυξθκοφν και τα 

πάγια του ςτακμοφ, τα οποία απαιτοφν ςυντιρθςθ. Η αφξθςθ των παγίων γίνεται 

μζςα από τισ επενδφςεισ του ςτακμοφ ςε νζο εξοπλιςμό77. Κατά ςυνζπεια για να 

βροφμε driver για τθν αφξθςθ των αποςβζςεων πρζπει να βροφμε και τον driver των 

επενδφςεων, εφόςον ςφμφωνα με τα παραπάνω κα είναι ποςοςτιαία κοινόσ. Για να 

ιςχφει το παραπάνω πρζπει να υποκζςουμε ότι οι αποςβζςεισ και θ πορεία τουσ 

ακολουκεί τθν ςτατιςτικι Κανονικι Κατανομι. Εφόςον θ προχπόκεςθ για αυτό 

καλυφτεί, θ οποία καλφπτεται από τον ςτατιςτικό νόμο των Μεγάλων Αρικμϊν, τότε 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον ίδιο driver για τισ επενδφςεισ και τισ αποςβζςεισ 

που προζρχονται από αφξθςθ των παγίων τθσ εταιρείασ78.  

Κατά ςυνζπεια των παραπάνω είναι προφανζσ ότι και το δεφτερο ςυςτατικό των 

αποςβζςεων, οι αποςβζςεισ των νζων επενδφςεων, ζχουν τον ίδιο driver με τισ 

                                                           
75

 Για περιςςότερα ςτισ μεκόδουσ απόςβεςθσ (Board of International Accounting Standards, 2008) και 
(Investopedia) 
76

 (Faak, 2012) 
77

 Είναι επίςθσ πικανό ο ςτακμόσ να επενδφςει και ςε τεχνολογία, θ οποία ενδεχομζνωσ να μειϊςει κάποια 
από τα ζξοδά του. Ωςτόςο ακόμα και αυτι θ πικανότθτα καλφπτεται από τθν ακόλουκθ ανάλυςθ 
78

 (National University of Ireland Galway, 2010) 
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επενδφςεισ. Για τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ δεν υπάρχει λόγοσ να χρθςιμοποιιςουμε τον 

νόμο των Μεγάλων Αρικμϊν, κακϊσ είναι προφανζσ και μπορεί να ςυνδεκεί με μια 

εφκολθ οικονομετρικι μελζτθ, το γεγονόσ ότι οι αποςβζςεισ των επενδφςεων 

ακολουκοφν το ίδιο μοντζλο με τθν μεταβολι των επενδφςεων.  

Τθν ανάλυςθ των drivers των αποςβζςεων κα τθν ολοκλθρϊςουμε ςτο τμιμα ςτο 

οποίο κα αςχολθκοφμε με τθν ανάλυςθ των drivers των επενδφςεων.  

Ρροχωροφμε ςτο επόμενο ςυςτατικό ςτοιχείο του FCFF, το οποίο είναι οι τόκοι που 

καταβάλλει θ εταιρεία και ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ. Ο λόγοσ για τον οποίο οι τόκοι 

πρζπει να πολλαπλαςιαςτοφν με το μζγεκοσ «1-φορ. Συντελεςτισ» ζχει εξθγθκεί 

παραπάνω79. Επιπλζον οι τόκοι, αναφζρονται ςτουσ τόκουσ που πλθρϊνονται ςτουσ 

δανειςτζσ τθσ εταιρείασ. Οι τόκοι αυτοί εξαρτϊνται από τθν δανειακι κατάςταςθ τθσ 

εταιρείασ και τθν πορεία τθσ. Οι τόκοι για το πρϊτο ζτοσ είναι γνωςτοί πζρα από κάκε 

αμφιβολία και μάλιςτα μποροφν να εμφανιςτοφν κακαρά ςτισ λογιςτικζσ 

καταςτάςεισ, ςυνικωσ υπό τον όρο «βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ» ι «τόκοι 

πλθρωτζοι». Ρζραν αυτοφ για τθν πρόβλεψθ τθσ πορείασ του μποροφμε να κάνουμε 

δφο παραδοχζσ, οι οποίεσ και κα μασ οδθγιςουν ςε δφο τρόπουσ πρόβλεψθσ: 

 Η παραδοχι ότι τα δάνεια κα παραμείνουν ςτακερά ςτο διθνεκζσ 

 Η παραδοχι ότι τα δάνεια κα μεταβάλλονται ςτθν εξεταηόμενθ περίοδο 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ υποκζτουμε ότι θ εταιρεία εξετάηεται ςε περίοδο 

βραχυχρόνια, άρα μικροοικονομικι, ςτθν οποία περίοδο κεωρείται ότι όλα τα βαςικά 

οικονομικά μεγζκθ ςτθν εταιρεία παραμζνουν ςτακερά. Κατά ςυνζπεια δεν υπάρχει 

λόγοσ να γίνει κάποια πρόβλεψθ για τουσ τόκουσ που κα κλθκεί να καταβάλλει θ 

εταιρεία, αφοφ οι τόκοι αυτοί είναι πλιρωσ γνωςτοί και προβλζψιμοι από τθν 

ςθμερινι τθσ δανειακι κατάςταςθ και από το γεγονόσ τθσ ομαλισ ι μθ, αλλά 

γνωςτισ μεκόδου αποπλθρωμισ των δανείων τθσ εταιρείασ.  

Στθν δεφτερθ περίπτωςθ κεωροφμε ότι θ εταιρεία εξετάηεται ςε περιβάλλον 

μακροοικονομικό και κατά ςυνζπεια, οι δανειακζσ τισ υποχρεϊςεισ δεν μποροφν να 

παραμείνουν ςτακερζσ. Κατά ςυνζπεια πρζπει να βρεκεί τρόποσ για να γίνει 

πρόβλεψθ και να οριςτεί driver για τθν δανειακι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ.  

Από τθν παραπάνω ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ και των παραδοχϊν του μοντζλου τθσ 

ανάλυςισ μασ, είναι προφανζσ ότι μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε, τουλάχιςτον 

κεωρθτικά, και τουσ δφο τρόπουσ χωρίσ να εκτεκοφμε ςε ςτατιςτικό ςφάλμα. 

Ρρακτικά ωςτόςο είναι περιςςότερο πικανό ότι θ δανειακι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ 

κα μεταβλθκεί, ζςτω κατά λίγεσ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Κατά ςυνζπεια είναι 

περιςςότερο αςφαλζσ να υποκζςουμε ότι ιςχφει θ δεφτερθ περίπτωςθ και να 

κινθκοφμε για να προβλζψουμε τθν μελλοντικι μεταβολι τθσ εταιρικισ δανειακισ 
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 Δεσ ανάλυςθ του μοντζλου FCFF 
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(4.8) 

κατάςταςθσ. Η πρόβλεψθ αυτι μπορεί να γίνει με τθν βοικεια ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ μοντζλου, ςτοιχεία για το οποίο μποροφμε να αντλιςουμε από 

το ιςτορικό δανειςμοφ τθσ εταιρείασ. Συγκεκριμζνα για τον ςτακμό ανεφοδιαςμοφ, 

ακόμα και αν θ εταιρεία είναι νζα και δεν διακζτει μακροχρόνια ςτοιχεία, μποροφμε 

να αντλιςουμε τθν  πλθροφόρθςθ που χρειαηόμαςτε από τθν ιςτορία τθσ μθτρικισ 

εταιρείασ, με τθν παραδοχι ότι ιςτορικά θ φιλοςοφία διοίκθςθσ παραμζνει ςτακερι 

και άρα θ δανειακι διαχείριςθ κα είναι κοινι, εντόσ των ορίων του αποδεκτοφ 

ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ.  

Τελικά θ πρόβλεψι μασ κα γίνει μζςα από ζνα οικονομετρικό μοντζλο, ςτο οποίο κα 

λάβουμε υπόψιν τα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ διακφμανςθσ των δανειακϊν ροϊν, είτε 

άμεςα του επενδυτικοφ ςτοιχείου, δθλαδι του ςτακμοφ, είτε ζμμεςα τθσ μθτρικισ 

εταιρείασ προκειμζνου να αποκτιςουμε μια εικόνα των διακυμάνςεων των 

δανειακϊν ροϊν. Μζςω του οικονομετρικοφ μοντζλου κα γίνει θ πρόβλεψθ των 

μελλοντικϊν τιμϊν που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν αποτίμθςθ. Η μζκοδοσ αυτι ζχει 

το πλεονζκτθμα ότι είναι ιδιαίτερα ακριβισ και μπορεί να λάβει υπόψιν τθσ τυχόν 

ακραίεσ τιμζσ και διακυμάνςεισ ςτθν δανειακι κατάςταςθ, όπωσ και τθν 

περιοδικότθτα οριςμζνων δεδομζνων, τα οποία δεν κα επθρεάςουν τθν τελικι τιμι 

του μεγζκουσ που μασ ενδιαφζρει.  

Ρροχωρϊντασ ςτθν φορολογία, φτάνουμε ςε ζνα πρόβλθμα διαφορετικισ φφςθσ. 

Μια εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςε ζνα διεκνζσ περιβάλλον, αναγκαςτικά εκ 

φφςεωσ επθρεάηεται από τα φορολογικά ςυςτιματα διαφορετικϊν χωρϊν με 

διαφορετικοφσ κανονιςμοφσ και ςυντελεςτζσ. Στο κομμάτι αυτό ζνασ ςτακμόσ 

ανεφοδιαςμοφ ζχει ζνα πλεονζκτθμα, με το ςκεπτικό ότι το ςφνολο των εςόδων του 

γίνονται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό χϊρο, με ζνα ςυγκεκριμζνο φορολογικό 

ςφςτθμα. Κατά ςυνζπεια θ άμεςθ φορολογία των εςόδων του ςτακμοφ γίνεται με ζνα 

ςυγκεκριμζνο μζςο φορολογικό ςυντελεςτι. Ωςτόςο για να είναι θ ανάλυςι μασ 

πλιρθσ, πρζπει να προβλζψουμε εξαρχισ τθν πικανότθτα φπαρξθσ δευτερεφουςασ 

φορολογίασ. Συγκεκριμζνα, όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, είναι πικανό θ 

φορολόγθςθ των εςόδων του ςτακμοφ να γίνει ςε πρϊτθ βακμίδα ωσ φορολόγθςθ 

τθσ κυγατρικισ εταιρείασ διαχείριςισ του, ενϊ το πλεόναςμα που κα περάςει ςτθν 

μθτρικι εταιρεία να φορολογθκεί εκ νζου. Είναι αλικεια ότι ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ 

του κόςμου το διαμοιραηόμενο μζριςμα, αν υποκζςουμε ότι με αυτι τθ μορφι 

διοχετεφονται τα κζρδθ ςτθν μθτρικι εταιρεία που είναι και το περιςςότερο πικανό, 

δεν φορολογείται εκ νζου. Ωςτόςο προκειμζνου το κεωρθτικό υπόδειγμα να είναι 

ςωςτό, είμαςτε υποχρεωμζνοι να λάβουμε υπόψιν κάκε πικανότθτα. Κατά ςυνζπεια 

ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ςτον υπολογιςμό του 

FCFF δίνεται από τον ακόλουκο μακθματικό τφπο: 

                         

Εξίςωςη 4.9 Τπολογιςμόσ φορολογικοφ ςυντελεςτή 
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Ππου: 

  : είναι ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθσ χϊρασ ςτθν οποία γίνεται θ λειτουργία 

του ςτακμοφ 

  : Είναι ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθσ χϊρασ τθσ μθτρικισ εταιρείασ, με τθν 

οποία φορολογοφνται τα επιπλζον ζςοδά τθσ από το ςτακμό αυτό 

  : Είναι το ποςοςτό των εςόδων ςε μορφι μερίςματοσ, τα οποία λαμβάνει θ 

μθτρικι εταιρεία και τα οποία φορολογοφνται,  

Η ςτάκμιςθ του δεφτερου ςυντελεςτι κρίνεται απαραίτθτθ, κακϊσ ο ςυντελεςτισ 

αυτόσ δεν αφορά το ςφνολο των εςόδων του ςτακμοφ αλλά μόνο το ποςοςτό αυτό, 

το οποίο μεταφζρεται ςτθν μθτρικι εταιρεία. Είναι προφανζσ ότι εφόςον δεν υπάρχει 

δευτερεφουςα φορολογία ςε άλλθ χϊρα, ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ    είναι 

μθδενικόσ και ο ςυντελεςτισ που χρειαηόμαςτε είναι και ο μζςοσ φορολογικόσ 

ςυντελεςτισ τθσ χϊρασ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφμαςτε. Επιπλζον, ιςχφει θ 

παραδοχι ότι ο μζςοσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθσ χϊρα δραςτθριότθτασ 

αποτυπϊνει όχι μόνο τθν άμεςθ αλλά και τθν ζμμεςθ φορολογία πάνω ςτα ζςοδα του 

ςτακμοφ. Δεν υπάρχει λόγοσ για να γίνει ξεχωριςτόσ υπολογιςμόσ ςε αυτό, κακϊσ 

είναι πολλά τα ιδρφματα, τα οποία ζχουν εξειδικευκεί και δίνουν ςθμαντικζσ μελζτεσ 

και υπολογιςμοφσ, ξεχωριςτά για κάκε χϊρα.  

Ρερνάμε ςτο τελικό κομμάτι που χρειάηεται να προβλζψουμε προκειμζνου να 

κάνουμε επιτυχι και ακριβι πρόβλεψθ των χρθματικϊν ροϊν που πρζπει να 

προεξοφλιςουμε για τθν ανάλυςι μασ. Το τελικό κομμάτι του παηλ είναι οι 

επενδφςεισ και οι ροζσ για επενδφςεισ. Αρχικά να αναφζρουμε ότι ςτθν κεωρία, οι 

επενδφςεισ χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ80: 

 Επενδφςεισ κεφαλαίου 

 Επενδφςεισ κεφαλαίου κίνθςθσ 

Με τον πρϊτο όρο νοοφνται όλεσ οι επενδφςεισ ςε ςτοιχεία που κεωροφνται 

απαραίτθτα για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ εταιρείασ, υλικά και άυλα, όπωσ για 

παράδειγμα θ εξαςφάλιςθ trademarks. Ρζραν από τθν αγορά απευκείασ υλικοφ και 

παγίων ςτοιχείων, θ εξαγορά μιασ άλλθσ εταιρείασ κεωρείται επζνδυςθ κεφαλαίου 

και μειϊνει τα FCFF τθσ εταιρείασ. Ρροφανϊσ θ επίδραςθ αυτοφ του μεγζκουσ ςτο 

FCFF δεν είναι απαραίτθτα μόνο αρνθτικι, κακϊσ οι χρθματικζσ ειςροζσ από πϊλθςθ 

παγίων ςτοιχείων προςμετράται κανονικά ςτο μζγεκοσ αυτό και ζχει κετικι επίδραςθ 

ςτο FCFF.  

Για τουσ λόγουσ τθσ χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ, ςτον υπολογιςμό του 

κεφαλαίου κίνθςθσ δεν υπολογίηονται τα μετρθτά και τα αντίςτοιχα μετρθτϊν, όπωσ 

και οι πλθρωτζεσ υποχρεϊςεισ. Ο λόγοσ που τα μετρθτά δεν υπολογίηονται είναι 
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επειδι ακριβϊσ αυτι τθ μεταβολι ςτο ταμείο προςπακοφμε να εξθγιςουμε ςτθν 

ανάλυςι μασ, ειδικά ςτο μοντζλο FCFF, ενϊ οι βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 

απαλείφονται επειδι κεωροφνται υποχρεϊςεισ με ςυγκεκριμζνο κόςτοσ, το οποίο 

περιλαμβάνεται ςτο τμιμα τθσ εξίςωςθσ που αναφζρεται ςτουσ τόκουσ81. 

Βλζπουμε ότι το ςφνολο τθσ μεταβολισ τθσ κζςθσ των επενδφςεων είναι κακαρά 

κζμα τθσ εταιρικισ διοίκθςθσ και δεν υπάρχει κάποιο μζγεκοσ με το οποίο να 

μποροφμε να το ςυνδζςουμε. Ρροκειμζνου να προβλζψουμε τισ μελλοντικζσ κζςεισ 

και τθν μεταβολι των τιμϊν αυτϊν είμαςτε υποχρεωμζνοι, αφοφ τισ ορίςουμε, να 

χρθςιμοποιιςουμε είτε το μοντζλο Gordon, το μοντζλο ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ, είτε το 

μοντζλο μθ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ. Η επιλογι ζχει γίνει παραπάνω για το δεφτερο 

μοντζλο, κατά ςυνζπεια, είμαςτε υποχρεωμζνοι να καταςκευάςουμε ζνα 

οικονομετρικό μοντζλο, προκειμζνου να ζχουμε ακριβείσ προβλζψεισ ςχετικά με τισ 

κζςεισ των επενδυτικϊν ροϊν τθσ εταιρείασ.  

Υπενκυμίηουμε ότι οι μεταβολζσ των επενδυτικϊν ροϊν τθσ εταιρείασ, ζχουν 

παραπάνω οριςτεί ςαν drivers των αποςβζςεων. Κατά ςυνζπεια, για να γίνει θ 

πρόβλεψθ των αποςβζςεων τθσ εταιρείασ, πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ο προβλεφκείσ 

ρυκμόσ μεταβολισ των επενδυτικϊν ροϊν τθσ εταιρείασ, όπωσ μασ τον ζχει 

παρουςιάςει το οικονομετρικό μασ υπόδειγμα. Η μζκοδοσ αυτι μασ αφινει πρακτικά 

να εξαρτόμαςτε ςθμαντικά από ιςτορικά ςτοιχεία και μασ δίνει μόνο προβλζψεισ, οι 

οποίεσ, ακόμα και μζςα ςτα όρια του ςτατιςτικοφ ςφάλματοσ, μπορεί να ζχουν 

διακφμανςθ, θ οποία ςτα μεγζκθ των ποςϊν ςτα οποία αναφερόμαςτε να 

προκαλζςει μεγάλεσ διαφορζσ. Ωςτόςο δεν υπάρχει άλλοσ περιςςότερο αξιόπιςτοσ 

τρόποσ, προκειμζνου να γίνει θ πρόβλεψθ των μεγεκϊν αυτϊν. Σθμαντικό κομμάτι 

τθσ εργαςίασ του αναλυτι για τθν αποτίμθςθ κα διοχετευκεί προσ τθν δθμιουργία 

οικονομετρικϊν μοντζλων. 

Κλείνουμε το τμιμα τθσ πρόβλεψθσ των μεταβολϊν του FCFF με ζνα πίνακα που 

ςυνοψίηει τουσ drivers για κάκε ζνα τμιμα τθσ εξίςωςθσ: 

Μζρθ τθσ εξίςωςθσ FCFF και drivers 

Συςτατικά ςτοιχεία  Ρρωταρχικόσ driver Δευτερεφων driver 

Κακαρό ειςόδθμα 
Τιμι αργοφ 
πετρελαίου 

Αρικμόσ 
προςεγγίςεων 

Αχριματεσ 
υποχρεϊςεισ Ρροβλεπόμενοσ υκμόσ μεταβολισ επενδφςεων 

Τόκοι Ρρόβλεψθ μζςω οικονομετρικοφ μοντζλου 

Φορ. Συντελεςτισ Υπολογίηεται μζςω ςτάκμιςθσ 

Επενδφςεισ Ρρόβλεψθ μζςω οικονομετρικοφ μοντζλου 
Πίνακασ 4 υνολικοί drivers για την εξίςωςη υπολογιςμοφ FCFF 
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Υπολογιςμόσ Σταθμιςμένου Μέςου Κόςτουσ Κεφαλαίου (WACC) 
 

Το τελικό κομμάτι που ζμεινε πλζον να προβλζψουμε για να προχωριςουμε ςτθν 

μακθματικι παρουςίαςθ του υποδείγματόσ μασ, είναι το Στακμιςμζνο Μζςο Κόςτοσ 

Κεφαλαίου (WACC). Ζχει οριςτεί παραπάνω82 ο τρόποσ υπολογιςμοφ του WACC 

μακθματικά. Ωςτόςο πρζπει να κυμόμαςτε ότι ο υπολογιςμόσ του WACC τθσ 

εξίςωςθσ που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτο χρόνο, 

κατά ςυνζπεια δε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αυτοφςιο χωρίσ μελζτθ.  

Από τον τφπο που παρατζκθκε83 βλζπουμε ότι το WACC αποτελείται από τα 

ακόλουκα ςυςτατικά ςτοιχεία: 

  Αγοραία αξία χρζουσ τθσ εταιρείασ 

 Αγοραία αξία Ιδίων Κεφαλαίων τθσ εταιρείασ 

 Κόςτοσ Κεφαλαίου του χρζουσ τθσ εταιρείασ 

 Κόςτοσ κεφαλαίου για τα Κδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ 

 Ο φορολογικόσ Συντελεςτισ ςτον οποίο υπόκειται θ εταιρεία 

Το πρϊτο ςυςτατικό του WACC, το χρζοσ τθσ εταιρείασ, αφορά ςτα δάνεια τα οποία 

ζχει λάβει θ εταιρεία και τα οποία φαίνονται ςτο πακθτικό του ιςολογιςμοφ τθσ. Για 

το τμιμα αυτό ζχουμε ιδθ παραπάνω κάνει πρόβλεψθ84, προκειμζνου να 

προβλζψουμε τουσ τόκουσ οι οποίοι κα επθρεάςουν το FCFF. Τα αποτελζςματα 

αυτοφ του μοντζλου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να προβλεφκεί και θ αγοραία 

αξία τουσ χρζουσ τθσ εταιρείασ, άλλωςτε θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ςτο υπόδειγμά 

που προαναφζραμε, κα είναι θ αγοραία αξία τουσ χρζουσ τθσ εταιρείασ. Κατά 

ςυνζπεια από τθν πρότερθ εργαςία μασ ζχουμε ιδθ προβλζψει με επιτυχία τθν 

διακφμανςθ και επίδραςθ του φαινομζνου αυτοφ και ζχουμε ςτοιχεία για να 

χρθςιμοποιιςουμε για τθν περίοδο που κα εξετάςουμε. Ραρόμοια εργαςία πρζπει 

να γίνει και για τον υπολογιςμό τθσ μεταβολισ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ. 

Είναι γεγονόσ ότι ςτθν περίπτωςθ του ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ, ενδεχομζνωσ να 

είμαςτε αςφαλείσ ςτο να δεχτοφμε ότι κα ζχουν μθδενικι διακφμανςθ, ωςτόςο 

εφόςον μιλάμε για αγοραία αξία, είναι ςθμαντικό να προβλζψουμε τθ διαταραχι 

που κα  προκαλζςει θ διακφμανςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ, αλλά ακόμα και ο 

ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ςε περίπτωςθ επζνδυςθσ ςε χϊρα διαφορετικισ 

οικονομικισ ηϊνθσ. Μποροφμε να κεωριςουμε ότι δεν κα εκδοκοφν περαιτζρω 

μετοχζσ για τθν εταιρεία αυτι, εφόςον οι μθτρικι κζλει να διατθριςει τον ζλεγχο και 

να μελετιςουμε τθν διακφμανςθ τθσ τιμισ. Αςφαλϊσ ςε περίπτωςθ που θ μθτρικι 

εταιρεία διακζτει το 100% των μετοχϊν τθσ κυγατρικισ ι θ κυγατρικι δεν 
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διαπραγματεφεται ςε κάποιο ανοιχτό χρθματιςτιριο, είναι αςφαλζσ να κεωριςουμε 

ότι τα Κδια κεφάλαια δεν μεταβάλλονται κακόλου για τθν περίπτωςι μασ.  

Επίςθσ για τον φορολογικό ςυντελεςτι του ςτοιχείου, ζχει γίνει ιδθ πρότερθ 

μελζτθ85, κατά ςυνζπεια μποροφμε μζςω προθγοφμενθσ εργαςίασ να εφαρμόςουμε 

τα ευριματά μασ για τον υπολογιςμό του WACC. Το κόςτοσ κεφαλαίου του χρζουσ 

τθσ εταιρείασ είναι, πρακτικά, το μζςο επιτόκιο δανειςμοφ τθσ. Για το επιτόκιο αυτό 

ζχουμε τθν αρχικι πλθροφόρθςθ με μεγάλθ ακρίβεια, ωςτόςο, με τα δανειακά 

κεφάλαια να μεταβάλλονται, είναι πικανό να υπάρξουν μεταβολζσ και ςτο επιτόκιο 

δανειςμοφ για τθν εταιρεία. Στο ςθμείο αυτό δεν είναι απαραίτθτθ μελζτθ 

παλινδρόμθςθσ, αλλά ζνα υπόδειγμα χρονοςειρϊν, το οποίο να μασ αποτυπϊνει τθν 

τάςθ του μεγζκουσ αυτοφ, προκειμζνου να δοφμε τθν πικανι του μελλοντικι αφξθςθ 

ι μείωςθ. Τα ςτοιχεία από ζνα παρόμοιο μοντζλο κα είναι περιςςότερο από επαρκι 

για να προβλζψουμε τθν μελλοντικι πορεία του μζςου επιτοκίου, το οποίο κα 

χρθςιμοποιιςουμε.  

Τζλοσ για το κόςτοσ κεφαλαίου των ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να γίνει μια 

προςεκτικότερθ μελζτθ. Το Κόςτοσ Κεφαλαίου Ιδίων Κεφαλαίων ςτθν βιβλιογραφία 

απαντάται και ωσ Απαιτοφμενθ απόδοςθ86. Η απαιτοφμενθ απόδοςθ για μια εταιρεία 

υπολογίηεται από τον ακόλουκο τφπο87: 

                                        

Εξίςωςη 4.10 Οριςμόσ απαιτοφμενησ απόδοςησ 

Ραραπάνω88 ζχουμε ιδθ αναλφςει πωσ γίνεται ο υπολογιςμόσ των παραπάνω 

ςτοιχείων, εκτόσ από το R. Το R είναι θ αναμενόμενθ απόδοςθ τθσ αγοράσ, ςτθν 

οποία δραςτθριοποιείται το ςτοιχείο. Για τισ μετοχζσ, όπου κυρίωσ χρθςιμοποιείται, 

είναι θ αναμενόμενθ απόδοςθ του χρθματιςτθρίου ςτο οποίο διαπραγματεφεται θ 

μετοχι. Στθν περίπτωςι μασ, δεν υπάρχει κάποιοσ φορζασ που να μασ παρζχει τθν 

απαραίτθτθ αυτι πλθροφορία, παρόλο που υπάρχουν αρκετά ιδρφματα που ζχουν 

δθμοςιεφςει ςθμαντικζσ μελζτεσ πάνω ςτο κζμα τθσ απόδοςθσ τθσ ναυτιλιακισ 

επιχείρθςθσ δεν υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι κάποιο αναγνωριςμζνο R για τον κλάδο τθσ 

ναυτιλίασ, παρά μόνο ςε επίπεδο μετοχϊν.  

Κατά ςυνζπεια πρζπει να βρεκεί ζνασ τρόποσ να υπολογιςτεί ζνα αποδεκτό R για να 

βρεκεί ο απαιτοφμενοσ ρυκμόσ απόδοςθσ των Ιδίων Κεφαλαίων μιασ εταιρείασ. Η 

μζκοδοσ που κα χρθςιμοποιθκεί εδϊ είναι θ μζκοδοσ του benchmarking. Θα 

λθφκοφν δείγματα από το ςφνολο των εταιρειϊν του κλάδου, ι από επιλεγμζνεσ 

εταιρείεσ, ανάλογα με τθν επιλογι του αναλυτι, από τθσ οποίεσ κα εξαχκεί μια 
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απόδοςθ από τθ λειτουργικι χριςθ των παγίων τουσ. Ο μζςοσ όροσ που κα μασ 

δϊςει θ μζκοδοσ αυτι κα χρθςιμοποιθκεί ςαν κλαδικόσ μζςοσ όροσ. Διευκρινίηεται 

ότι δεν αναφερόμαςτε ςτο ςφνολο των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, κακϊσ για τισ 

εταιρείεσ αυτζσ υπάρχει ιδθ παρόμοια μελζτθ και υπολογιςμόσ, αλλά για τισ 

εταιρείεσ που αςχολοφνται αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο με bunkering και 

προμικεια καυςίμων και αναλϊςιμων. Θα ιταν το βζλτιςτο, αν ιταν εφικτό, να 

λθφκοφν παρόμοια ςτοιχεία από κυγατρικζσ εταιρείεσ διαχείριςθσ ςτακμϊν 

ανεφοδιαςμοφ, και να υπολογιςτεί το R με αυτά τα ςτοιχεία. Μετά τον υπολογιςμό 

του R, ζχουμε το πρόβλθμα αν κα το χρθςιμοποιιςουμε ςτο διθνεκζσ, ι αν κα το 

μεταβάλλουμε ανά ζτοσ όπωσ όλα πρακτικά τα υπόλοιπα ςτοιχεία μασ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι μποροφμε να διατθριςουμε το R ωσ διθνεκζσ, για ζναν λόγο 

πρακτικό και ζναν λόγο κεωρθτικό. Ο πρακτικόσ λόγοσ είναι θ αδυναμία 

οποιουδιποτε μεμονωμζνου αναλυτι να βρει και να προβλζψει τισ μελλοντικζσ 

αποδόςεισ για ζναν ολόκλθρο κλάδο μεμονωμζνα. Μόνο το πλικοσ των ςτοιχείων 

είναι απαγορευτικό για κάτι τζτοιο. Ωςτόςο, με δεδομζνο ότι τα ςτοιχεία που κα 

λάβουμε κα μασ εντάξουν ςτατιςτικά ςτο Νόμο των Μεγάλων Αρικμϊν, μποροφμε να 

υποκζςουμε ότι το R που βρικαμε με τθν παραπάνω μζκοδο εκφράηει το ςφνολο των 

εταιρειϊν για το ςφνολο του κλάδου για μια ςθμαντικι περίοδο. Κατά ςυνζπεια 

μποροφμε να ποφμε, μετά τον απαραίτθτο ςτατιςτικό ζλεγχο, ότι το ςυγκεκριμζνο R 

πλθςιάηει το διθνεκζσ του κλάδου.  

Μαθηματική έκφραςη του μοντέλου 
 

Στο ςθμείο αυτό κλείνει το κομμάτι των προβλζψεων και τθσ εφρεςθσ ςτοιχείων και 

μποροφμε πλζον να διατυπϊςουμε μακθματικά το υπόδειγμα το οποίο μασ 

προζκυψε από τθν μελζτθ: 

 

                            ∑
     

(       ) 

  

   

 

Σελικό Μοντζλο 1 

Αναφερόμαςτε ςε μια περίοδο 15 ετϊν, τον μζςο όρο απόςβεςθσ ναυτιλιακϊν 

δανείων. Από το ςθμείο αυτό και ζπειτα αναλφουμε το       ςτον ακόλουκο τφπο: 

                    (                  )              

Σελικό Μοντζλο 2 

Και ορίηουμε το κάκε ςυςτατικό: 
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Σελικό Μοντζλο 3 

Με:          (  (   )    (   ))        (  (   )    (   )    (   )    (   ))     

Σελικό Μοντζλο 4 

 

       (   )       

Σελικό Μοντζλο 5 

Με:       (  ) με   : προβλεπόμενοσ από οικονομετρικό μοντζλο ρυκμόσ 

μεταβολισ των επενδφςεων τθσ εταιρείασ 

 

            (   )          

Σελικό Μοντζλο 6 

Με        : ρυκμόσ μεταβολισ των τόκων, ωσ αποτζλεςμα του οικονομετρικοφ 

μοντζλου για τον ρυκμό μεταβολισ δανείων τθσ εταιρείασ 

 

                          (   ) 

Σελικό Μοντζλο 7 

Σαν ακριβισ απόρροια τθσ εξίςωςθσ 4.8. Τα μεγζκθ που αναφζρονται μποροφν να 

λθφκοφν ςαν εκτιμιςεισ από μεγάλθ χρθματοοικονομικά ιδρφματα. Το ποςοςτό 

εςόδων D, αφορά ςτο παρελκόν ζτοσ, διότι δεν υπάρχει περιςςότερο ακριβζσ ςθμείο 

αναφοράσ για το ποςοςτό των διοχετευκζντων κερδϊν. 

 

                                         

Σελικό Μοντζλο 8 

Με              : να είναι ο ρυκμόσ μεταβολισ των επενδφςεων, άμεςθ απόρροια 

του οικονομετρικοφ μοντζλου που κα γίνει για τθν πρόβλεψθ των μελλοντικϊν 

επενδφςεων τθσ εταιρείασ 

 

       
        

(              )
          (                  )

  
     

(              )
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Σελικό Μοντζλο 9 

Σαν άμεςθ απόρροια τθσ εξίςωςθσ 4.2, ςτο οποίο μποροφμε να ορίςουμε τα ςτοιχεία 

του ωσ ακολουκεί: 

        :Είναι απόρροια από το οικονομετρικό μοντζλο το οποίο χρθςιμοποιιςαμε 

για να βροφμε τθν μεταβολι των τόκων τθσ εταιρείασ. Μακθματικά ορίηεται: 

                (   )          

Σελικό Μοντζλο 10 

     : Μποροφμε να υποκζςουμε ότι μζνει ςτακερό και δεν μεταβάλλεται, ωςτόςο 

μπορεί να οριςτεί ςαν μεταβολι του προθγοφμενου ζτοσ με ρυκμό μεταβολισ που 

να βαςίηεται πάνω ςτθν μεταβολι τθσ τιμισ τθσ μετοχισ, υφίςταται.  

                     

Σελικό Μοντζλο 11 

Με         (      ) όπου       : θ μεταβολι τθσ τιμισ τθσ μετοχισ και ορίηεται 

f(0)=1 

 

                          (   ) 

Σελικό Μοντζλο 12 

Ωσ άνω 

 

                    (   )            

Σελικό Μοντζλο 13 

Με           να είναι αποτζλεςμα μιασ χρονοςειράσ παρατθριςεων για το 

διαχρονικό επίπεδο του επιτόκιου δανειςμοφ τθσ εταιρείασ. 

 

 

                                     

Σελικό Μοντζλο 14 

Ππου τα α και β κα αναπροςαρμόηονται ανάλογα με τα δεδομζνα τθσ αγοράσ, κάτι το 

οποίο γίνεται άμεςα και από μεγάλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και είναι 
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πλθροφόρθςθ ελεφκερα διακζςιμθ, ενϊ το R κα είναι αποτζλεςμα του benchmarking 

του αναλυτι με από ςυγκεκριμζνεσ εταιρείεσ ςτόχουσ. 

Το ςφνολο των παραπάνω εξιςϊςεων απαρτίηει το κεωρθτικό μοντζλο για τθν 

εφρεςθ τθσ δίκαιθσ τιμισ αγοράσ ενόσ ςτακμοφ ανεφοδιαςμοφ πλοίων. Η αγορά ςτθν 

τιμι αυτι αν επιτευχκεί, κα γίνει ςτο ςθμείο break even χωρίσ ηθμία αλλά και χωρίσ 

όφελοσ για τθν εταιρεία. 
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Κεφάλαιο 5 

Επίλογοσ και ςυμπεράςματα 
 

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ ιταν θ εφρεςθ ενόσ κεωρθτικοφ υποδείγματοσ, το οποίο να 

λειτουργεί για τθν εφρεςθ δίκαιθσ τιμισ αγοράσ για ζναν ςτακμό ανεφοδιαςμοφ πλοίων. 

Το υπόδειγμα αυτό κα ζπρεπε να είναι βαςιςμζνο ςε αυςτθρά χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία και να λειτουργεί χωρίσ ελλείψείσ, κατά ςυνζπεια είναι ςθμαντικό να 

εξαςφαλιςτεί θ ολοκλθρωτικι πλθροφόρθςθ για τα μεγζκθ τα οποία κα ςυςτιςουν το 

μοντζλο αυτό. Ρριν τθν προςπάκεια δθμιουργίασ του μοντζλου, ζγινε μια μελζτθ τθσ 

βιβλιογραφίασ ςχετικά με το κζμα τθσ χρθματοοικονομικισ αποτίμθςθσ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ φπαρξθ ι μθ, παρόμοιασ μεκόδου με το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο. 

Ρριν από τθν μελζτθ των χρθςιμοποιοφμενων μεκόδων ςτθν αγορά αυτι τθ ςτιγμι, ζγινε 

ςτο κεφάλαιο 2 μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν όρων και βιβλιογραφικϊν 

εννοιϊν που απαιτοφνται για τθν κατανόθςθ τθσ ανάλυςθσ που κα ακολουκιςει, 

προκειμζνου θ εργαςία να είναι πλιρθσ και ςαφισ. 

Μετά από προςεκτικι παρουςίαςθ και ανάλυςθ των διαφόρων μεκόδων αποτίμθςθσ, 

όπωσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναλυτζσ για τθν αποτίμθςθ δίκαιθσ τιμισ και 

αξίασ για αξιόγραφα, καταλιξαμε ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχει αντίςτοιχο κεωρθτικό 

μοντζλο, το οποίο να λειτουργεί για τθν αποτίμθςθ ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ πλοίων ωσ 

επενδυτικά ςτοιχεία.  

Με αυτό το δεδομζνο και με τθ βοικεια τθσ βιβλιογραφίασ και των μεκόδων ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ, μελετιςαμε τισ βαςικότερεσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται και καταλιξαμε 

ότι θ πλζον πρόςφορθ για τον ςκοπό αυτό μζκοδοσ είναι θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων 

χρθματικϊν ροϊν, Discounted Cash Flow method, πάνω ςτθ οποία καταλιξαμε να 

βαςιςτοφμε για να δθμιουργιςουμε το κεωρθτικό μοντζλο. Η μζκοδοσ αυτι μπορεί να 

διαχωριςτεί ςε τρείσ βαςικζσ μεκοδολογίεσ, μια εκ των οποίων ζπρεπε να επιλζξουμε, 

προκειμζνου να τθν μετατρζψουμε από μεκοδολογία αποτίμθςθσ τιμισ μετοχϊν ςε 

μεκοδολογία αποτίμθςθσ τιμισ ςτακμϊν ανεφοδιαςμϊν πλοίων.  

Μετά από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των παραλλαγϊν αυτϊν, καταλιξαμε ςτθν μζκοδο 

των ελεφκερων χρθματικϊν ροϊν, ωσ τθν πλζον κατάλλθλθ για να γίνει θ βάςθ του δικοφ 

μασ μοντζλου. Η μζκοδοσ των ελεφκερων χρθματικϊν ροϊν, Free Cash Flow method και 

ςυγκεκριμζνα θ παραλλαγι τθσ, θ οποία μελετά τισ ροζσ προσ τθν εταιρεία, Free Cash Flow 

to the Firm, ζγινε θ βάςθ υλοποίθςθσ του μοντζλου μασ.  

Μετά από μια ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ μεκόδου πάνω ςτθν οποία κα βαςιςτοφμε, ζγινε 

μια ςυνοπτικι παρουςίαςθ του τρόπου λειτουργίασ των ςτακμϊν ανεφοδιαςμοφ και των 

διαφορϊν που ζχει θ αποτίμθςι τουσ από τθν αντίςτοιχθ αποτίμθςθ των τιμϊν των 

μετοχϊν. Στθν ςυνζχεια ακολοφκθςε θ ανάλυςθ του μοντζλου ςταδιακά και θ ςταδιακι 
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προςαρμογι των δεδομζνων του μοντζλου FCFF ςε δεδομζνα ναυτιλιακοφ ςτακμοφ 

ανεφοδιαςμοφ. Ιδιαίτερθ μνεία δόκθκε ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των 

απαραίτθτων για τον υπολογιςμό του μοντζλου ςτοιχείων, κακϊσ βαςικόσ όροσ τθσ 

ανάλυςισ μασ είναι θ δυνατότθτα πρακτικισ εφαρμογισ του μοντζλου και ενδεχομζνωσ 

μετζπειτα πρακτικόσ ζλεγχοσ των αποτελεςμάτων του ςε ςυνεχιηόμενθ ζρευνα. Τα ςτοιχεία 

τα οποία απαρτίηουν το μοντζλο, είναι πλιρωσ δικαιολογθμζνα και υπάρχει ςαφισ 

αναφορά ςτον τρόπο υπολογιςμοφ τουσ, ι ςτθν πθγι από τθν οποία μποροφν να 

αποκτθκοφν.  

Μετά τθν ςταδιακι προςαρμογι των εξιςϊςεων και μεγεκϊν του μοντζλου FCFF φτάςαμε 

ςτο ςθμείο, ςτο τζλοσ του κεφαλαίου 4, να ορίςουμε πλζον μακθματικά το μοντζλο, ο 

οριςμόσ του οποίου ιταν ο ςτόχοσ μασ εξαρχισ. Το μοντζλο που ορίςτθκε είναι πλιρεσ και 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα με τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ και τθν προεργαςία τθν 

οποία αναφζρεται ότι απαιτεί.  

Μετά τον οριςμό του μοντζλου υπιρχε θ πρόβλεψθ να γίνει μια πρακτικι εφαρμογι του 

με ζνα πρακτικό παράδειγμα και πραγματικά νοφμερα και μεγζκθ. Η κίνθςθ αυτι δεν ιταν 

δυνατό να γίνει για λόγουσ πρακτικοφσ, αφενόσ θ ζλλειψθ ςτοιχείων και ςυνεργαςίασ τθν 

οποία απάντθςα όταν επιχείρθςα να βρω τα ςτοιχεία που ιταν απαραίτθτα, ςτοιχεία τα 

οποία είναι υπό κανονικζσ ςυνκικεσ διακζςιμα ςτουσ αναλυτζσ μζςω θλεκτρονικϊν 

πλατφόρμων, όπωσ π.χ. θ Bloomberg, ςτισ οποίεσ δεν είχα κάποια πρόςβαςθ. Επιπλζον, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ του κεωρθτικοφ μοντζλου είναι εμφανζσ ότι θ πρακτικι εξερεφνθςθ 

του μοντζλου αυτοφ, με τον απαραίτθτο πλιρθ και ολοκλθρωμζνο ζλεγχο πάνω ςτα 

εξαγόμενα και ςυμπεράςματά του, είναι πζραν από τισ δυνατότθτεσ και περιοριςμοφσ μιασ 

πτυχιακισ εργαςίασ για επίπεδο μεταπτυχιακό και πλθςιάηει επίπεδο διδακτορικισ 

διατριβισ.  

Με τα αποτελζςματα και τον οριςμό του κεωρθτικοφ μοντζλου ο ςκοπόσ τθσ παροφςθσ 

πτυχιακισ ζχει επιτευχκεί και είμαςτε πλζον ςε κζςθ, ςε χρόνο μελλοντικό, να 

προχωριςουμε αν κάτι τζτοιο κρικεί απαραίτθτο, τθν ανάλυςι του, ςε επίπεδα υψθλότερα 

αυτοφ μιασ απλισ μεταπτυχιακισ πτυχιακισ εργαςίασ.  

Σασ ευχαριςτϊ για τθν ευκαιρία που μου δόκθκε να αναλάβω ζνα κζμα τόςο ενδιαφζρον 
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